
 

 

  

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoavaliação Institucional 

Relatório Trienal 2018 – 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Belo Horizonte 

Março/ 2021 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca – Unihorizontes  

 

 

 

  

      Centro Universitário Unihorizontes 

Comissão Própria de Avaliação – CPA: Relatório de 

Autoavaliação Institucional 2018 – 2019 – 2020 - Centro 

Universitário Unihorizontes - Belo Horizonte: Unihorizontes, 

2021. 

 492 p. 

 

 

1. Avaliação institucional. 2. Avaliação – MEC. 3. Avaliação – 

Educação superior. I. Titulo.  

 

 

CDD: 371.262 

F143c 



 

 

  

Centro Universitário Unihorizontes 

 

Reitor 

Prof. Rogério Naves Rezende 

 

Vice-Reitor e Pró-Reitor de Graduação e de Extensão 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial 

Prof. Tueli Rodrigues Tavares 

 

Pró-Reitor Administrativo e Financeiro 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Qualidade 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Logística 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Marketing 

Prof. Hideraldo Freire Fonseca 

 

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 

Coordenadora do Curso de Mestrado em Administração 

Profa. Dra. Caissa Veloso e Sousa 

 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração EAD 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Ccontábeis EAD 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial EAD 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos 

EAD 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira EAD 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Logística EAD  

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Marketing EAD 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais EAD  

Prof. Sérgio Caldas Chaves 

 

Coordenadora do Curso de Graduação Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 

Profa. Ana Cláudia Pereira Cotta Rezende 

 

Coordenadora do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Segurança Privada 

Profa. Dra. Adriana Maria Amado da Costa de Andrade 

 



 

 

  

Coordenador do Curso de Graduação Bacharelado em Engenharia de Produção 

Prof. Eduardo Villa Saes Moreno   

 

Coordenador do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas a 

distância 

Prof. Geraldo Magela da Silva 

 

Coordenadora do Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis 

Coordenadora do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos 

Presencial 

Profa. Liliane Penido Drumond 

 

Coordenador do Curso de Graduação Bacharelado em Administração  

Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos 

 

Coordenador do Curso de Graduação Bacharelado em Engenharia Civil 

Prof. Dr. Cláudio Jorge Cançado 

 

Coordenador do Curso de Graduação Bacharelado em Direito – Presencial 

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães 

Prof. Carlos Henrique Fernandes Guerra 

 

Coordenadora do Curso de Graduação Bacharelado em Serviço Social 

Profa. Dra. Suênya Thatiane Souza de Almeida 

 

 

 



 

 

  

APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Unihorizontes, tem como 

função principal realizar uma avaliação autônoma e imparcial compilada em relatórios de 

modo a oferecer os subsídios necessários para a gestão acadêmica. Cabe também a CPA 

apresentar os resultados dessa autoavaliação para toda a comunidade acadêmica, a qual 

compreende alunos, professores, funcionários e dirigentes da mantida e da mantenedora, 

sociedade civil e para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), bem como propor ações de melhoria que visem o constante aperfeiçoamento 

dos processos pedagógicos e administrativos da Instituição no que diz respeito aos cinco 

Eixos de Avaliação apresentados pela Portaria Nº 92, de 31 de janeiro de 2014, quais sejam:  

 

EIXO 1 – Planejamento e Avaliação Institucional  

 

- Envolve a Dimensão 8 (Planejamento e Avaliações) do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), além do Relato Institucional que descreve e evidencia os 

principais elementos do processo avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do Unihorizontes e o Relatório da CPA. 

 

EIXO 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

- Contempla a Dimensão 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional) e a Dimensão 

3 (Responsabilidade Social) do SINAES. 

 

EIXO 3 – Políticas Acadêmicas  

 

- Contempla a Dimensão 2 (Políticas para o Ensino e Extensão) e a Dimensão 4 

(Comunicação com a Sociedade), bem como a Dimensão 9 (Políticas de Atendimento aos 

Discentes) do SINAES. 

 

EIXO 4 – Políticas de Gestão 

 

- Contempla a Dimensão 5 (Políticas de Pessoal) e a Dimensão 6 (Organização e Gestão 

Institucional) e também a Dimensão 10 (Sustentabilidade Financeira) do SINAES;  

 

 



 

 

  

EIXO 5 – Infraestrutura  

 

- Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura) do SINAES. 

 

Ressalta-se que os membros da CPA no Centro Universitário Unihorizontes possuem a 

independência e a autonomia no desenvolvimento do processo de autoavaliação realizadas, 

contando com o empenho e a responsabilidade de todos os sujeitos envolvidos neste 

processo de avaliação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Dados da Instituição 

 

Mantenedora  

 

Razão Social: Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. 

Código da Mantenedora: 1092 

Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, 1270, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG 

CNPJ: 03.516.376/0001-41 

 

Mantida 

 

Nome: Centro Universitário Unihorizontes 

Código da IES: 1666 

Endereços:  

Rua Alvarenga Peixoto, 1270 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – MG - CEP: 30.180-121 

Avenida Afonso Vaz de Melo, 465, Loja 1001, 1º Piso – Barreiro – Belo Horizonte – MG - CEP: 

30.640-070 

Rua Paracatu, 600 – Bairro Barro Preto – Belo Horizonte – MG - CEP: 30.180-094 

 

Caracterização de IES:  

 

� Instituição privada  

 

� Com fins lucrativos  

 

� Centro Universitário 
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1.2 Composição da CPA 

 

Nome do Componente Representatividade 

Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos 
Coordenador da Comissão Própria de 

Avaliação - CPA 

Profa. Ma. Ana Lúcia Magri Lopes Coordenadora de Avaliação Institucional 

Prof.ª Dra. Suênya Thatiane Souza de 

Almeida 

 

Representante da Coordenação dos 

Cursos da Graduação  

Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 
Representante dos Cursos de Pós-

Graduação e Pesquisa 

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha Representante do Corpo Docente 

Fernanda Fortes Machado Representante do Corpo Discente 

Miriam Fernandes Amaral 
Representante do Corpo Técnico 

Administrativo 

Jeferson Inácio Lopes 

Engenheiro Eletricista da CEMIG – 

Companhia Energética de Minas Gerais - 

Membro da sociedade civil 

 Fonte: Ato de designação da CPA: Portaria de Designação 09/2019 
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1.3 Planejamento Estratégico de Autoavaliação 

 

Este relatório na sua versão trienal de Autoavaliação relativo aos anos de 2018, 2019 e 2020 

é fruto de avaliações desenvolvidas e acompanhadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e, discutidos, por meio de reuniões, com a Reitoria do Centro Universitário 

Unihorizontes e Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Novos Horizontes de 

Ensino Superior Ltda., responsável pelas diretrizes, filosofia e política para a proposta 

pedagógica do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Unihorizontes foi criada com 

o intuito de planejar e implantar o programa de autoavaliação institucional. O presente relatório 

apresenta os resultados desse programa relativo ao triênio (2018-2019-2020), dando 

continuidade aos processos anteriores realizados na Instituição. A elaboração do mesmo 

encontra-se pautada no projeto desenvolvido anteriormente pela CPA, nos relatórios enviados 

ao MEC e nos relatórios de Comissões Externas, bem como no conjunto de ações que o 

Unihorizontes vem desenvolvendo no sentido de ajustar ou consolidar os princípios e 

diretrizes que norteiam o seu desenvolvimento, conforme previsto em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI).   

 

O presente relatório é expresso em dados quanti-qualitativos possibilitando uma visão do 

cenário educacional do Centro Universitário Unihorizontes, focalizando, de forma especial, as 

fragilidades, as potencialidades e as ações de melhoria que possam assegurar as condições 

para que todas as atividades sejam realizadas sem comprometer a qualidade e a excelência 

acadêmica que a Instituição tem como direcionadores. 

 

1.4 Metodologia 

 

A metodologia de trabalho da avaliação interna baseou-se em práticas já institucionalizadas, 

desenvolvendo-se no triênio (2018-2019-2020) as fases e objetos de avaliação e análise do 

Programa de Avaliação Institucional (PAI). Buscou-se, por meio dos instrumentos de coleta 

de dados e análise, identificar fatores críticos da realidade do Centro Universitário 

Unihorizontes em diversos momentos. Para tanto, foram utilizados instrumentos variados na 

coleta de dados, tais como, questionários e entrevistas, bem como a realização das reuniões 

da CPA que conta com um membro da sociedade civil. 
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O processo de avaliação acontece em momentos distintos e com instrumentos específicos 

envolvendo a participação de coordenadores de curso, professores, alunos, egressos e 

funcionários do Centro Universitário Unihorizontes quando são avaliados diversos aspectos 

relacionados aos setores que compõem a Instituição, bem como a gestão acadêmica dos 

cursos presenciais e a distância ofertados no triênio (2018-2019-2020). 

 

Na modalidade de ensino presencial foram ofertados no triênio (2018-2019-2020), os cursos 

de Graduação Bacharelado em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, 

Direito, Serviço Social, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Graduação Tecnológica 

em Gestão Comercial, Gestão da Segurança Privada, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

da Qualidade e Logística. O curso de Tecnologia em Marketing começou a ser ofertado no 1º 

semestre de 2020. Ressalta-se que os cursos de Ciências Econômicas e Engenharia Elétrica 

foram ofertados até o 1º semestre de 2019, sendo encerrados a partir do 2º semestre do 

referido ano. 

 

Na modalidade de ensino a distância foram ofertados no triênio (2018-2019-2020) os Cursos 

de Graduação Bacharelado em Administração e os Cursos de Graduação Tecnológica em 

Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Financeira, Marketing, Processos Gerenciais e, a partir do 2º semestre de 2018, foi ofertado 

o curso de Logística. O Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis começou a 

ser ofertado no 1º semestre de 2020. Ressalta-se que o curso de Serviço Social foi ofertado 

até o 1º semestre de 2019, sendo encerrado a partir do 2º semestre de 2019. 

 

Após a coleta de dados, procedeu-se a análise das informações com vistas a identificar as 

potencialidades e fragilidades que serviram como suporte para as sugestões de proposições 

de ações de melhoria discutidas com a Reitoria.   

 

Este relatório permite apresentar os dados de forma macro possibilitando um melhor 

conhecimento dos processos de ensino-aprendizagem utilizados na Instituição sob a ótica dos 

diversos públicos e acompanhar as diferentes atividades e segmentos que compõem a 

comunidade do Centro Universitário Unihorizontes. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Em conformidade com a Lei Nº 10.861, em seu artigo 3º, e com a Portaria 92 de 31 de janeiro 

de 2014, a CPA empenhou-se em considerar os indicadores do Instrumento de Avaliação 

Institucional Externa, dentre as quais figuraram obrigatoriamente os seguintes 

eixos/dimensões:  

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas; 

Eixo 4: Políticas de Gestão; 

Eixo 5: Infraestrutura Física. 

 

A seguir apresenta-se, os dados e as informações pertinentes a cada eixo/dimensão, de 

acordo com o PDI do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

Eixo 1 – Planejamento e avaliação institucional 

 

2.1 Evolução Institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional 

 

Para atender a Lei 10.861/2004, que Instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), cujo objetivo é assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de 

seus estudantes, o Centro Universitário Unihorizontes  conta com uma Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) a qual tem como finalidade promover a autoavaliação em todos os níveis e 

com todos os segmentos da Instituição por meio da coleta, organização, análise e síntese das 

informações visando identificar as fragilidades e potencialidades da gestão acadêmica e 

pedagógica de modo a definir estratégias que venham contribuir para a melhoria contínua da 

qualidade do ensino e dos serviços prestados pelo Unihorizontes. 

 

A CPA do Centro Universitário Unihorizontes, desenvolve seu trabalho de forma autônoma e 

independente promovendo um ambiente de discussão e reflexão sobre os processos 

acadêmico-pedagógicos adotados nos cursos de graduação presencial e a distância e pós-

graduação lato sensu e stricto sensu e sobre as práticas de gestão acadêmico-administrativa, 
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apresentando, na forma de relatório, sugestões, diretrizes, alternativas e procedimentos para 

a correção das fragilidades identificadas.  

 

Os relatórios já enviados ao MEC, segundo orientações e demandas do SINAES, estão assim 

relacionados: SAPIENS (2004-2006); E-MEC (2006-2008); E-MEC (2007-2009); E-MEC 

(2008-2010); E-MEC (2009-2011); E-MEC (2010-2012); E-MEC (2011-2013); E-MEC (2012-

2014); E-MEC (2013-2015); E-MEC (2016); E-MEC (2015-2016-2017); E-MEC (2018 parcial); 

E-MEC (2019 parcial). 

 

O planejamento e avaliação institucional do Centro Universitário Unihorizontes nasceram no 

bojo da criação da Instituição. Assim, antes da implantação da Lei dos SINAES, a Instituição 

já havia instituído seu próprio Programa de Avaliação Institucional (PAI). Ressalta-se que a 

prática e cultura de avaliação institucional têm evoluído com a própria história acadêmico-

pedagógica do Centro Universitário Unihorizontes, além de acompanhar, adaptar-se e cumprir 

as determinações legais nesta área. 

 

O aprimoramento de processos administrativos, a modernização e ampliação de alguns 

setores e de salas de aula, a construção de laboratórios e espaços de convivência, a 

expansão da Unidade Barreiro, a criação da Unidade Barro Preto, a oferta de novos cursos 

presenciais e a distância, a revisão/atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPC’s), a criação da Revista de Extensão do Unihorizontes, a criação da Revista Horizontes 

Interdisciplinares da Gestão (HIG) do Programa de Pós Graduação em Administração do 

Unihorizontes, o planejamento para a criação do Repositório Institucional, o planejamento 

para o cumprimento de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de 

graduação presencial e a distância para as atividades de extensão, os cursos de extensão, o 

Projeto 50+Unihorizontes, bem como a reestruturação de práticas pedagógicas e a 

adequação do ensino presencial na modalidade de ensino remoto devido ao distanciamento 

social ocasionado pela pandemia do COVID-19 são alguns exemplos da evolução que vem 

ocorrendo no Centro Universitário Unihorizontes a partir de estratégias definidas no momento 

em que se identifica alguma fragilidade, necessidade e/ou oportunidade nos processos de 

avaliação conduzidos pela CPA. 

 

Neste relatório trienal (2018-2019-2020) consta informações relativas a percepção dos alunos 

dos cursos presencias e a distância, relativas aos serviços prestados pelo Unihorizontes. 
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2.1.1 Ensino Presencial 

 

Em relação aos cursos presenciais os alunos avaliaram o desempenho dos professores 

considerando os seguintes itens: “Pontualidade no início e término das aulas”; 

“Disponibilidade no horário da aula remota e/ou no horário de atendimento”; “Forma e 

objetividade na exposição dos conteúdos”; “Planejamento e preparação das aulas”; 

“Informações novas oferecidas pela disciplina”; “Estímulo à participação dos alunos nas aulas 

e/ou no horário de atendimento”; “Esclarecimento de dúvidas e questões levantadas pelos 

alunos”; “Atividades avaliativas compatíveis com os conteúdos ministrados”; “A metodologia 

de ensino utilizada na disciplina favorece o ensino-aprendizagem”; “Organização dos 

conteúdos na Plataforma Moodle”; “Qualidade dos conteúdos disponibilizados na Plataforma 

Moodle”; “Quantidade de atividades avaliativas disponibilizadas na Plataforma Moodle”; Prazo 

para a realização das atividades disponibilizadas na Plataforma Moodle”; Receptiviade às 

críticas e sugestões dos alunos”; “Pontualidade no lançamento das notas no Portal”. 

 

Os alunos avaliaram, também, o desempenho dos coordenadores de cursos no que tange à 

sua “Disponibilidade para atendimento aos alunos”; ao seu “Relacionamento com os alunos”; 

ao “Retorno das demandas apresentadas” e à “Contribuição do coordenador para a melhoria 

do curso”. 

 

Quanto aos setores da Instituição, os alunos avaliaram os serviços prestados pela Secretaria 

de Ensino; Comunicação, Integração e Marketing; Biblioteca; Financeiro e Informática.  

 

Apesar do histórico da Avaliação Institucional desde 2001, neste último triênio (2018-2019-

2020), houve uma situação diferenciada. Os resultados do triênio foram analisados levando-

se em consideração que em 2020 o formulário de avaliação passou por algumas alterações 

para se adequar ao modelo de aula remota devido ao cenário de pandemia da COVID-19 

vivenciado atualmente pela Instituição. 

 

A seguir, apresentam-se os resultados, considerando a média anual por setor das Unidades 

Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro, segundo a avaliação dos usuários participantes do 

processo avaliativo: 
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a) Secretaria de Ensino 

 

A Secretaria de Ensino das três unidades foi avaliada nos seguintes itens no triênio (2018-

2019-2020): 

- Atendimento telefônico 

- Disponibilidade do funcionário no horário de funcionamento 

- Relacionamento com os alunos 

- Qualidade dos serviços prestados 

 

A avaliação das Secretarias de Ensino das Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

evidencia um nível de satisfação expressivo do corpo discente em 2018 e 2019, considerando 

todos os itens avaliados. Observa-se no gráfico 1, contudo, que os quatro itens avaliados 

apresentaram uma ligeira redução em 2020 pelo fato de a minoria dos alunos terem tido 

contato com esse setor ao longo do referido ano devido à modalidade de aula remota adotado 

pela Instituição em detrimento do isolamento social causado pela pandemia do COVID-19. 

 

Gráfico 23 - Secretaria de Ensino das Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e 

Barreiro 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Desde o início das suas atividades, a política da excelência em atendimento ao aluno é uma 

premissa adotada pelo Centro Universitário Unihorizontes. Os funcionários de cada setor são 

capacitados para prestar um atendimento de qualidade a todos os usuários, considerando, o 

respeito, a gentileza, a cordialidade e a atenção como requisitos obrigatórios no cotidiano dos 

funcionários que lidam diretamente com o público interno e externo da Instituição. 
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O Unihorizontes investe continuamente em treinamentos para os funcionários da Secretaria 

de Ensino com o objetivo de melhorar o nível de satisfação dos usuários deste setor. Entre os 

treinamentos oferecidos destacam-se aqueles direcionados ao atendimento ao público, 

atendimento telefônico, relações interpessoais, entre outros. 

 

Os treinamentos relativos ao atendimento telefônico realizados ao longo do triênio (2018-

2019-2020) objetivaram desenvolver as competências e as técnicas essenciais para um bom 

atendimento telefônico, aprimorando a comunicação e desenvolvendo a postura profissional 

do funcionário.  

 

No campo das relações interpessoais, os treinamentos realizados tiveram como objetivo 

aprimorar a preparação do funcionário para lidar com as situações diversas que o mercado 

de trabalho impõe ao profissional, onde competências e habilidades, inteligência lógica e 

raciocínio, além do controle da emoção, são imprescindíveis. 

 

b) Assessoria de Comunicação, Integração e Marketing 

 

O setor de Comunicação, Integração e Marketing foi avaliado nos seguintes itens no triênio 

(2018-2019-2020): 

- Atualização das informações no site do Unihorizontes 

- Qualidade do informativo semanal 

- Qualidades dos canais diretos com o Unihorizontes (fale conosco, fale com o coordenador, 

aplicativo) 

- Qualidade do jornal do Unihorizontes 

- Qualidade do atendimento dos funcionários do setor 

- Disponibilização das vagas de estágio e empregos 

- Relevância das informações veiculadas nas redes sociais 

- Incentivo para indicação de novos alunos 

 

A avaliação do Setor de Comunicação, Integração e Marketing das unidades Santo Agostinho, 

Barro Preto e Barreiro apresenta um nível de satisfação substancial para todos os indicadores 

entre os anos de 2018 e 2019, observando-se uma pequena redução em 2020, conforme 

gráfico 2. 
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Gráfico 24 - Assessoria de Comunicação, Integração e Marketing – Unidades Santo 

Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

A Reitoria do Centro Universitário Unihorizontes promove, sempre que necessário, a 

substituição dos profissionais deste setor, contratando profissionais especialistas nas áreas 

de Comunicação, Marketing e Relações Públicas, assim como a redefinição das atribuições 

dos componentes da equipe segundo as responsabilidades específicas de cada funcionário.  

 

Dentro de um processo de revisão contínuo onde estão em curso estratégias diversificadas, 

as dinâmicas supracitadas têm possibilitado avanços relevantes no setor, permitindo a 

correção de fragilidades identificadas e o aprimoramento dos pontos positivos observados.  

 

c) Biblioteca 

 

A Biblioteca foi avaliada nos seguintes itens no triênio (2018-2019-2020): 

- Qualidade do atendimento 

- Proatividade da equipe da Biblioteca no envio de informações aos alunos sobre fontes 

bibliográficas  

- Contribuição da equipe da Biblioteca na orientação e sugestão às demandas apresentadas 

pelos alunos 

- Qualidade dos serviços prestados (reserva online, consulta online) 

- Qualidade do material disponibilizado nas bases de dados 
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- Contribuição das referências bibliográficas disponibilizadas na biblioteca para o 

enriquecimento do seu aprendizado 

- Contribuição da biblioteca virtual para o desenvolvimento das atividades acadêmicas  

 

Conforme apresentado no gráfico 3, a avaliação das Bibliotecas das unidades Santo 

Agostinho, Barro Preto e Barreiro apresentou uma oscilação do nível de satisfação na média 

dos sete itens avaliados no triênio (2018-2019-2020). Contudo, destaca-se que em 2020, a 

utilização das bibliotecas virtuais Sagh e Person foram mais utilizadas pelos alunos devido às 

aulas na modalidade remota, bem como ao fácil acesso a estas plataformas.  

 

Gráfico 25 - Biblioteca – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

 

                 Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Durante o triênio (2018-2019-2020), deu-se continuidade ao programa de capacitação dos 

funcionários da Biblioteca, visando melhorar o atendimento dos usuários deste setor. Foram 

realizados treinamentos com o objetivo de desenvolver as competências e as técnicas 

essenciais para um bom atendimento ao público, aprimorando a comunicação e 

desenvolvendo a postura profissional do funcionário, dentre outros. Os treinamentos voltados 

para o bom relacionamento interpessoal objetivaram preparar os funcionários para lidar com 

situações adversas, procurando desenvolver nestes as competências e habilidades 

necessárias para a função. 

 

Por fim, destaca-se a percepção substancialmente positiva do corpo discente propiciada pela 

aquisição de biblioteca virtual com milhares de títulos, um acréscimo considerável que 

encontrou reflexo nas atividades acadêmicas no triênio (2018-2019-2020). 
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d) Financeiro 

 

O setor Financeiro foi avaliado nos seguintes itens no triênio (2018-2019-2020): 

- Atendimento telefônico 

- Disponibilidade do funcionário no horário de funcionamento 

- Relacionamento com os alunos 

- Retorno das demandas apresentadas 

- Qualidade dos serviços prestados 

 

O gráfico 4 aponta que a avaliação do Setor Financeiro das 3 (três) unidades apresentou um 

nível de satisfação expressivo em 2018 e 2019. Em 2020 percebe-se uma redução do nível 

de satisfação do aluno devido à dificuldade de acesso à Instituição em detrimento das medidas 

restritivas causada pela pandemia do COVID-19, bem como a redução do número de 

funcionários no setor. 

 

Gráfico 26 - Financeiro – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Esse setor tem recebido grande atenção por parte dos gestores do Unihorizontes, dada a 

relevância de aprimorar-se o atendimento ao aluno. A capacitação dos funcionários têm sido 

um esforço recorrente na IES, de forma a propiciar um atendimento baseado no respeito, 

gentileza, cordialidade e atenção. Buscando melhorar ainda mais o atendimento ao aluno no 

setor financeiro, a IES promoveu mudanças no layout, expandindo o setor e disponibilizando 

maior número de bancos de espera. 
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e) Informática 

 

O setor de Informática foi avaliado nos seguintes itens no triênio (2018-2019-2020): 

- Qualidade do atendimento dos monitores (estagiários) 

- Pontualidade na instalação dos equipamentos 

- Qualidade dos equipamentos de projeção instalados em sala de aula 

- Suporte ao aluno 

 

A avaliação dos itens do setor de Informática apresentou um nível de satisfação igual ou 

superior a 89% em 2018 e 2019. Observa-se um nível de satisfação ligeiramente inferior em 

2020 por não ter sido possível realizar uma comparação com os anos anteriores, devido à 

substituição dos itens de avaliação “Qualidade do atendimento dos monitores (estagiários)”, 

“Pontualidade na instalação dos equipamentos, “Qualidade dos equipamentos de projeção 

instalados em sala de aula”, pelo item “suporte ao aluno” (Gráfico 5).  

 

Gráfico 27 - Informática – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

O percentual de satisfação dos usuários em 2018 e 2019 pode ser considerado relativamente 

alto, o que se deve, em grande parte, ao trabalho de conscientização feito com os estagiários 

deste setor, parte de um esforço constante da IES em manter nos laboratórios de informática 

estagiários de plantão capacitados para atender a comunidade acadêmica. Destaca-se que 

os estagiários dos laboratórios de informática têm formação em cursos técnicos de informática 
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e participam de cursos de capacitação nas áreas de atendimento ao público e relações 

interpessoais, os quais são oferecidos regularmente pela Instituição. 

 

Notavelmente, a equipe de informática da IES oferece de forma gratuita cursos e treinamentos 

para a comunidade acadêmica como, por exemplo, curso do pacote Office (Word, Excel e 

PowerPoint), bastando, para tanto, que o interessado faça inscrição no setor de Assessoria, 

Integração e Marketing. Oferece também, semestralmente, treinamento da utilização da 

Plataforma Moodle e da Plataforma TEAMS para alunos e professores. 

 

Por fim, ressalta-se que quaisquer membros do corpo docente e discente da IES pode 

requisitar os equipamentos de multimídia para a realização de qualquer atividade pedagógica 

a ser desenvolvida em sala de aula, mediante reserva via e-mail direcionada ao setor, quando 

da modalidade de aula presencial. 

 

f) Serviços Gerais 

 

O setor de Serviços Gerais foi avaliado nos seguintes itens em 2018 e 2019: 

- Estrutura (Móveis, layout, iluminação, ventilação) das salas de aula 

- Limpeza das salas de aula 

- Estrutura (Sabonete, papel, toalha, etc.,) dos banheiros 

- Limpeza dos banheiros 

- Cordialidade do funcionário na portaria 

 

Ressalta-se que no ano de 2020 este setor não foi avaliado em detrimento das medidas 

restritivas de distanciamento social e as aulas terem sido ministradas de forma remota. Assim, 

fazendo uma análise comparativa dos anos 2018 e 2019, observa-se variações nos 

indicadores médios de avaliação de satisfação do setor de Serviços Gerais nas unidades 

Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro, a saber: acréscimo de 4% na avaliação no quesito 

“Estrutura (Sabonete, papel, toalha, etc.,) dos banheiros”; 2% de acréscimo na avaliação nos 

quesitos “limpeza dos banheiros” e “cordialidade do funcionário da portaria” e, acréscimo de 

1% nos quesitos “Estrutura (Móveis, layout, iluminação, ventilação) das salas de aula” e 

“Limpeza das salas de aula”. 

 

Ressalta-se que, independentemente das variações comparativas descritas, os níveis de 

satisfação dos usuários em 2018 e 2019 mostram-se superior ao mínimo de 80% exigido pela 

IES (Gráfico 6). 
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Gráfico 28 - Serviços Gerais – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro 

 

                 Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Confirmou-se em 2019, a pertinência da decisão tomada pela Reitoria de não terceirizar os 

serviços de limpeza e contratar profissionais para a execução dos serviços gerais. Desde 

2017, o nível de satisfação dos usuários permanece superior ao obtido anteriormente com a 

estrutura terceirizada.  

 

Com relação à infraestrutura, a Mantenedora manteve a política de realizar manutenções 

periódicas no mobiliário, equipamentos e edificações das unidades Santo Agostinho, Barro 

Preto e Barreiro. Além disso, destaca-se que a limpeza das instalações é realizada duas vezes 

ao dia para o bom atendimento dos usuários dos turnos matutino e noturno, sendo os 

banheiros higienizados de forma a garantir as melhores condições possíveis de utilização. 

 

Por fim, ressalta-se a atenção particular com os funcionários que trabalham na portaria da 

IES, os quais passam por treinamento e capacitação regulares, de forma a prestar o nível de 

serviços almejados pela Reitoria. Tais treinamentos são oferecidos pela própria IES com o 

objetivo de desenvolver as competências e as habilidades técnicas essenciais para um bom 

atendimento ao público, bom atendimento telefônico, aprimoramento da comunicação e o 

desenvolvimento de postura profissional dos funcionários, de forma a torná-lo melhor 

preparado para lidar com as situações adversas cotidianas. 

 

g) Lanchonete 

 

A Lanchonete foi avaliada nos seguintes itens em 2018 e 2019: 
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- Estrutura (mesas/cadeiras, layout, limpeza) 

- Qualidade dos produtos oferecidos 

- Qualidade do atendimento dos funcionários 

- Horário de atendimento 

- Preços praticados 

 

Ressalta-se que no ano de 2020 este setor não foi avaliado em detrimento das medidas 

restritivas de distanciamento social e as aulas terem sido ministradas de forma remota. Assim, 

fazendo uma análise comparativa dos anos 2018 e 2019 observa-se uma pequena variação 

entre os anos de 2018 e 2019. Destaca-se que, à exceção do indicador “Preços Praticados”, 

todos os demais apresentaram avaliação do nível de satisfação, em 2019, igual ou superior 

ao mínimo de 80% definido pela Reitoria como satisfatório, conforme gráfico 7. 

 

Gráfico 29 - Lanchonete – Unidades Santo Agostinho e Barro Preto 

  

     Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Desde a criação da Instituição, optou-se por terceirizar os serviços de Lanchonete. Essa 

decisão se deu em função de a Instituição entender que esse setor não deveria ser gerenciado 

pela própria IES, pois a atenção dos gestores deveria ser focada no negócio principal, ou seja, 

na busca e manutenção da qualidade do ensino. 

 

Não obstante a referida terceirização, a direção da IES se esforça em um diálogo contínuo 

com a contratada de forma a discutir a avaliação dos serviços da mesma e contribuir para a 

melhoria dos serviços prestados para a comunidade acadêmica. 
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2.1.2 Ensino a distância (EAD) 

 

No triênio (2018-2019-2020), os alunos do ensino a distância avaliaram o Tutor Virtual, o 

Assistente de Polo, as Práticas Pedagógicas, o Setor Financeiro e o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), relativos aos cursos de graduação bacharelado em Administração e 

graduação tecnológica em Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Financeira, Marketing, Processos Gerenciais, Logística.  A partir de 2019, 

a Coordenação de Curso também passou a ser avaliada pelos alunos do EAD e, a partir de 

2020, o curso de bacharelado em Ciências Contábeis. 

 

Na avaliação relativa ao ‘Tutor Virtual’, a maioria dos indicadores apontou variação positiva 

no triênio, com exceção do indicador ‘relacionamento interpessoal do tutor com o aluno’ que 

apresentou uma redução de dois pontos percentuais em relação ao mínimo exigido pela IES 

que é de 80% (Gráfico 8). 

Gráfico 30 – Tutor Virtual 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

À semelhança do setor anterior, observa-se avaliação positiva relativa ao “Assistente de Polo”, 

em que a maioria dos indicadores apresentou variação positiva no triênio (2018-2019-2020), 

destacadamente, os indicadores ‘orientação ao aluno com dificuldades no uso dos recursos 

computacionais e do ambiente virtual de aprendizagem (AVA)’, ‘prontidão na comunicação 

com os alunos’, ‘receptividade às críticas e sugestões dos alunos’, ‘conduta adequada na 

aplicação da prova presencial’ e ‘agilidade nas respostas do Assistente nas demandas a ele 

encaminhadas, no prazo estabelecido (48 horas), com exceção do indicador ‘Qualidade no 

atendimento do Assistente ao aluno durante as visitas e atividades presenciais no Polo’ que 
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apresentou uma redução de quatro pontos percentuais em relação ao mínimo exigido pela 

IES que é de 80% (Gráfico 9). 

Gráfico 31 – Assistente de Polo 

 

                 Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Ao comparar-se os resultados do triênio, observa-se que, o nível de satisfação na avaliação 

de todos os indicadores, apresentaram percentuais igual ou superior a 81% referentes as 

“Práticas Pedagógicas”, em especial, os indicadores relativos a ‘distribuição dos pontos está 

adequada’ e ‘os métodos de avaliação utilizados estão cumprindo com seus objetivos os quais 

apresentaram percentuais expressivos igual ou superior a 95% no triênio (Gráfico 10) 

. 

Gráfico 32 – Práticas Pedagógicas 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 
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Assim como nos demais setores, a maioria dos indicadores do “Setor Financeiro” apresentou 

evolução na avaliação de satisfação, com exceção do indicador ‘atendimento telefônico’ que 

apontou uma redução de dois pontos percentuais em relação ao mínimo exigido pela IES que 

é de 80% (Gráfico 11). 

 

Gráfico 33 – Setor Financeiro 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Por fim, apresenta-se os resultados da avaliação do “Ambiente Virtual”, os quais apontaram 

variação positiva em todos os indicadores (Gráfico 12).  

 

Gráfico 34 – Ambiente Virtual 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 
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A avaliação relativa à coordenação de curso, na modalidade EAD, começou a ser aplicada 

em 2019, quando da necessidade de reestruturação do instrumento de coleta de dados. Em 

termos percentuais, observa-se um decréscimo em todos os itens avaliados (‘disponibilidade 

no horário previsto para atendimento’, ‘relacionamento com os alunos’, ‘retorno das demandas 

apresentadas), quando se compara os anos 2019 e 2020. Esses resultados se justificam pela 

mudança de coordenação ocorrida a partir do 2º semestre de 2020 e a fase de transição da 

nova coordenação frente aos cursos EAD (Gráfico 13).  

 

Gráfico 35 – Coordenação de Cursos 

 

                Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Tomados em conjunto, tais números indicam uma evolução relevante em alguns setores 

avaliados nos cursos de graduação bacharelado e tecnológica oferecidos a distância, 

resultado este derivado dos esforços da IES para o desenvolvimento efetivo desta modalidade 

de ensino. 

 

2.1.3 Projeto/processo de autoavaliação institucional 

 

a) O Programa de Avaliação Institucional - PAI 

 

O Programa de Avaliação Institucional (PAI) foi instituído em 2001, no ato da criação da 

Instituição, com o objetivo de avaliar os processos de ensino-aprendizagem realizados na 

Instituição e, obviamente, propor ações de melhoria visando o aperfeiçoamento da proposta 

pedagógica dos cursos e da gestão institucional. 
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Com o objetivo de promover e manter os padrões de qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão e de suas articulações, o PAI se fundamenta nos seguintes pressupostos: 

 

I - As respostas para as grandes indagações da atualidade exigem a busca contínua de novos 

paradigmas para a Educação; 

II - Uma Instituição de Ensino e de formação profissional deverá sempre manter uma relação 

didática com a comunidade; 

III - Necessidade de um diagnóstico da situação institucional, mediante múltiplas percepções, 

tanto pelo público interno, como externo, da qual participam alunos, professores, 

colaboradores, pessoal técnico-administrativo e segmentos da comunidade; 

IV - Indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços. 

 

O PAI visa, com autonomia, democratização e ênfase na autoavaliação, garantir a qualidade 

e a efetividade da ação acadêmica, repensando objetivos, modos de atuação e resultados, 

adequando-os ao momento histórico em que se inserem.  

 

As atividades acadêmicas e de gestão são avaliadas levando-se em consideração quatro 

pilares: percepção do corpo discente, egresso, docente e técnico-administrativo sobre suas 

participações no processo de ensino-aprendizagem, identificando como os alunos, egressos, 

professores e funcionários percebem a Instituição como um todo e, também, a inserção de 

cada um destes quatro pilares nesse processo. 

O PAI é executado em diversas etapas e integrado pelos seguintes componentes:  

 

- Avaliação realizada, semestralmente, pelos discentes ingressantes dos cursos presenciais 

de graduação tecnológica e graduação bacharelado; 

 

- Avaliação dos cursos realizada, semestralmente, pelos discentes dos cursos presenciais de 

graduação tecnológica e graduação bacharelado (PAI Grupo Focal Discente); 

 

- Avaliação do docente dos cursos presenciais de graduação tecnológica e graduação 

bacharelado realizada, semestralmente, pelos discentes, em duas etapas: (PAI Grupo Focal 

Discente e PAI Discente online); 

 

- Avaliação dos setores realizada, semestralmente, pelos discentes dos cursos presenciais de 

graduação tecnológica e graduação bacharelado, em duas etapas: (PAI Grupo Focal Discente 

e PAI Discente online); 
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- Avaliação da turma realizada, semestralmente, pelos discentes (PAI Grupo Focal 

Autoavaliação Discente/Turma); 

 

- Avaliação das turmas dos cursos presenciais de graduação tecnológica e graduação 

bacharelado realizada, semestralmente, pelos docentes; 

 

- Avaliação discente realizada, semestralmente, pelo próprio discente (PAI Autoavaliação 

Discente online); 

 

- Avaliação da Instituição realizada, anualmente, pelo corpo docente; 

 

- Avaliação da Instituição realizada, anualmente, pelo corpo técnico-administrativo; 

 

- Avaliação dos cursos realizada, semestralmente, pelos formandos; 

 

- Avaliação do docente orientador do Trabalho de Conclusão de Curso realizada, 

semestralmente, pelo discente matriculado na referida disciplina; 

 

- Avaliação realizada pelo egresso, após 2 anos de formado; 

 

- Avaliação do docente realizada, semestralmente, pela coordenação de curso; 

 

- Avaliação do Projeto Interdisciplinar / Mesa Redonda / Projeto de Extensão realizada, 

semestralmente, pelas equipes de discentes; 

 

- Avaliação das equipes de discentes do Projeto Interdisciplinar / Mesa Redonda / Projeto de 

Extensão realizada, semestralmente, pelos docentes; 

 

- Avaliação dos docentes da pós-graduação stricto sensu, das disciplinas, da autoavaliação 

discente e dos setores, realizada pelo discente, semestralmente; 

 

- Avaliação dos docentes da pós-graduação lato sensu, das disciplinas, da autoavaliação 

discente e dos setores realizada pelo discente, semestralmente; 
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- Avaliação do tutor virtual, do assistente de polo, das práticas pedagógicas, do setor 

financeiro, do ambiente de aprendizagem (AVA) e da coordenação do curso realizada, 

semestralmente, pelos discentes dos cursos de graduação tecnológica e graduação 

bacharelado na modalidade de ensino a distância. 

 

A coleta dos dados relativos aos componentes envolvidos na avaliação é feita por meio dos 

instrumentos elaborados para avaliar dimensões previstas no relatório de autoavaliação, 

conforme datas previstas no calendário da Instituição. Como instrumentos/técnicas utilizados 

para a coleta de dados tem-se grupo focal, questionário, entrevistas, entre outras. A cada 

semestre estes instrumentos de coleta de dados são revisados e, quando necessário, passam 

por alterações. Assim, o questionário utilizado na realização do grupo focal em 2019, manteve 

as modificações inseridas no segundo semestre de 2018, que à época, objetivou a inserção 

de questões relacionadas à avaliação do corpo docente no que se refere à assiduidade, 

pontualidade e forma de distribuição dos conteúdos das disciplinas visando melhor 

aproveitamento de tempo e disseminação do conhecimento em sala de aula. Em 2020, devido 

ao distanciamento social em detrimento da pandemia do COVID-19 e as aulas dos cursos 

presenciais serem ministradas na modalidade remota, a avaliação do grupo focal foi 

suspensa.  

 

No 1º semestre e 2º semestre de 2020, o questionário aplicado no formato online (PAI 3ª 

Fase) para os alunos de todos os cursos presenciais e a distância da Instituição passou por 

alterações visando adequá-lo ao cenário atual em detrimento das medidas restritivas de 

distanciamento social e das aulas terem sido ministradas de forma remota. Além disso, a 

escala de cinco pontos “muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto”, utilizada até o 1º semestre 

de 2020, também passou por modificação sendo atribuída a partir do 2º semestre de 2020 

uma escala de nota de 1 a 10 para cada item avaliado. 

 

b) A Autoavaliação Institucional 

 

O modelo de autoavaliação proposto pela CPA está fundamentado tanto nas orientações 

estabelecidas na Lei 10.861 que instituiu o SINAES quanto nas diretrizes que norteiam o Plano 

de Desenvolvimento Institucional – PDI do Unihorizontes. 

 

Um outro direcionador refere-se ao entendimento de que a autoavaliação consiste num 

processo educativo, cujo significado se baseia em conscientizar e qualificar os atores do 
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processo pedagógico para promoverem o autoconhecimento necessário para transformar e 

melhorar a qualidade do trabalho acadêmico.  

 

O diagnóstico dos pontos fortes, que deverão ser ainda mais reforçados e das fragilidades, 

que dificultam alcançar as metas estabelecidas, é fundamental para a elaboração de 

estratégias, definição de ações e estabelecimento de prioridades. 

 

A avaliação contínua da Instituição consiste em outro balizador importante que norteia a CPA. 

No Centro Universitário Unihorizontes são realizadas diversas avaliações em diversos 

momentos do semestre letivo.  

 

c) A CPA e o Processo de Avaliação Institucional 

 

Em 2004, a CPA foi criada pela Instituição para atender as recomendações da Lei dos 

SINAES, dando sequência ao Programa de Avaliação Institucional (PAI), instituído desde 

2001, quando da criação da Instituição. Essa comissão é composta por representantes de 

diversos segmentos da Instituição e, também, por um representante da sociedade civil. 

 

A CPA, de forma geral, se encarrega de elaborar e disponibilizar o relatório anual de 

atividades; analisar a adequação das atividades quanto à concepção que fundamenta os 

cursos e aos currículos e analisar os resultados de processos avaliativos realizados pelo MEC 

nos atos de autorização, reconhecimento de cursos, renovação de reconhecimento e 

recredenciamento.      

O processo de autoavaliação institucional do Centro Universitário Unihorizontes é organizado 

em etapas lógicas e ordenadas de acordo com as diretrizes do MEC, segundo o modelo de 

avaliação do SINAES, que contempla orientações para autoavaliação definidas pelo 

CONAES, quais sejam: 

 

1ª. Etapa: Preparação 

• Sensibilização 

• Planejamento do Processo de Avaliação 

 

2ª. Etapa: Desenvolvimento 

• Ações 

• Levantamento de Dados e Informações 

• Análise das Informações e 
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• Relatórios Parciais 

 

3ª. Etapa: Consolidação 

• Relatório 

• Divulgação 

• Balanço Crítico 

 

Para dar forma à estratégia de execução proposta pelo CONAES, o Centro Universitário 

Unihorizontes segue oito fases básicas relativas ao processo de autoavaliação semestral. O 

objetivo destas etapas consiste em planejar, estimular e envolver os atores no processo de 

avaliação.  

 

1ª Fase – Planejamento: envolve ações prévias ao lançamento dos questionários, como: 

atualização dos membros da Comissão (quando necessário); análises do Projeto de 

Autoavaliação (quando necessário); reuniões entre a equipe da CPA para definição e 

comunicação de assuntos como: revisão/validação dos questionários, novas metodologias e 

tecnologias, datas de aplicação, dentre outros. 

 

2ª Fase – Divulgação/Sensibilização: comunicação para toda comunidade interna (discentes 

dos cursos de graduação tecnológica e graduação bacharelado presencial e na modalidade 

de ensino a distância, discentes dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

docentes e corpo técnico administrativo) sobre as atividades da autoavaliação institucional 

planejadas para o semestre. O objetivo desta etapa é despertar o interesse dos atores 

envolvidos para conseguir a adesão e a participação efetiva da avaliação, através do 

envolvimento de Coordenadores de Curso na divulgação junto aos docentes e discentes, 

campanhas de marketing por meio impresso (cartazes afixados nos quadros de avisos das 

salas de aula e salas de professores, cartazes afixados nos murais localizados nos corredores 

das unidades e, nos elevadores) e meio eletrônico (envio de cartas aos docentes, discentes 

e corpo técnico administrativo), entre outras ações. Como incentivo a participação do discente 

como colaborador na avaliação relativa ao Grupo Focal do Programa de Avaliação 

Institucional, o Unihorizontes fornece um certificado de 2 horas complementares aos alunos 

sorteados a participarem do processo. 

 

3ª Fase – Aplicação dos Instrumentos de Coleta de Dados: Disponibilização dos questionários 

aos discentes dos cursos presenciais e a distância de graduação tecnológica e graduação 

bacharelado, aos discentes dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, aos 
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docentes, ao corpo técnico-administrativo e aos egressos, considerando as diferentes formas 

de aplicação da avaliação prevista para o semestre, conforme estabelecido no calendário 

institucional. 

 

4ª Fase – Coleta e Análise de Dados: São coletadas informações de forma qualitativa e 

quantitativa em período pré-estabelecido. Os dados qualitativos são coletados por meio da 

avaliação do Grupo Focal e os dados quantitativos são coletados via sistema web e, 

posteriormente, transformados em Relatórios de Autoavaliação Institucional em forma textual, 

tabela e gráfica. Em sua estrutura textual o relatório é elaborado de forma a expor claramente 

as potencialidades, bem como as fragilidades de cada atividade avaliada. A estrutura em 

forma de tabela e gráfica é elaborada de modo a facilitar a análise dos dados em relação à 

média institucional de cada indicador. 

 

5ª Fase – Apresentação dos Resultados: Os resultados das avaliações são apresentados à 

Reitoria, aos coordenadores de curso e aos responsáveis por cada setor administrativo, para 

subsidiar a tomada de decisão, haja vista que envolve questões referentes à infraestrutura e 

demais setores de atendimento ao aluno. Os atores envolvidos se reúnem, semestralmente, 

em local e data preestabelecido pela Reitoria para análise dos resultados e elaboração de 

plano de ações, considerando as potencialidades e fragilidades de cada item avaliado. 

 

6ª Fase – Elaboração e Acompanhamento do Plano de Ação de Melhorias: É elaborado um 

relatório formalizando os resultados concretos da avaliação na forma de plano de ação 

constando propostas e recomendações, de acordo com a realidade institucional, de melhorias 

relacionadas às fragilidades encontradas, visando subsidiar o processo decisório acadêmico 

e administrativo na superação de obstáculos internos ou externos. Uma vez elaborado o 

Plano, a CPA faz o devido acompanhamento por meio de reuniões com os responsáveis de 

forma a validar o cumprimento ou não de cada ação. 

 

7ª Fase – Retorno à Comunidade: A publicidade dos resultados relativos aos setores é 

divulgada objetivando o comprometimento de todos os atores envolvidos, bem como a 

credibilidade do processo. Para tanto, a divulgação dos resultados é realizada por meio de 

cartazes afixados nos murais da Instituição, salas de aula, elevadores, por meio online através 

do boletim “fique por dentro” e reuniões com a comunidade acadêmica. A publicidade dos 

resultados relativos aos docentes é divulgada no portal acadêmico, individualmente, ou seja, 

na página de cada professor. E, a publicidade dos resultados relativos aos discentes é 

divulgada em sala de aula pelos coordenadores de curso e coordenação de avaliação 
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Institucional. Quando oportuno, há discussão dos resultados pelos segmentos e Reitoria para 

que as mudanças e correções de rotas procedam de forma integrada e sistêmica. 

 

8ª Fase – Elaboração do Relatório de Autoavaliação Institucional: Esta etapa consiste na 

elaboração anual do relatório de autoavaliação, e contempla os resultados das avaliações 

realizadas ao longo de dois semestres. Esse relatório é importante porque faz a integração 

das avaliações acadêmica e administrativa desenvolvidas e, posteriormente, consideradas 

nos 5 Eixos do SINAES. O objetivo desta etapa é o de perceber se o Centro Universitário 

Unihorizontes está avançando em sua proposta de melhoria da qualidade do ensino superior, 

por meio da articulação do planejamento e das ações acadêmica-administrativa. 

 

2.1.4 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica 

 

A orientação básica da proposta de avaliação institucional do Centro Universitário 

Unihorizontes se relaciona com a busca contínua de otimização dos recursos humanos, 

materiais, tecnológicos e informação objetivando o cumprimento da missão institucional e dos 

objetivos dos cursos oferecidos; identificação e análise das potencialidades e das fragilidades 

de cada curso e da gestão acadêmica a partir das ações programadas e realizadas; 

aprimoramento e atualização da proposta pedagógica e do sistema de gestão acadêmica da 

Instituição; contribuição para o crescimento, desenvolvimento e aprimoramento humano no 

campo psico-fisiológico, técnico, científico e cultural por meio do ensino, pesquisa, extensão 

e prestação de serviços. 

 

No âmbito administrativo, anualmente, é elaborado o Plano de Ações Gerenciais visando 

ajustes e eventuais correções nas metas e ações estabelecidas. Este processo permite aos 

gestores papel decisivo na incorporação do planejamento como instrumento eficaz de gestão 

associado à execução orçamentária. 

 

No âmbito acadêmico, a Instituição adota, semestralmente, programa de avaliação dos 

cursos; da avaliação do corpo docente; das coordenações; da avaliação do corpo discente; 

da avaliação dos setores; da avaliação realizada pelo pessoal técnico-administrativo; da 

avaliação do curso pelos formandos; da avaliação dos egressos; da avaliação do processo do 

projeto interdisciplinar - PI; além de fóruns de debates, simpósios e/ou seminários. 

 

Os cursos presenciais de graduação tecnológica e graduação bacharelado são avaliados 

pelos discentes em três momentos distintos em cada semestre letivo, quais sejam: 
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I - Avaliação com os alunos ingressantes – Esta fase consiste na aplicação de um 

questionário, após o primeiro mês de aulas, para os alunos do primeiro período dos diversos 

cursos. Esta avaliação fornece subsídios para alinhamento da proposta pedagógica de cada 

curso, tomando conhecimento das primeiras informações sobre o perfil do aluno ingressante 

na Instituição; 

 

II - Realização de Grupo Focal - A operacionalização desta fase se dá por meio da escolha 

aleatória (sorteio) de 08 alunos, em cada turma de todos os cursos, que são reunidos em um 

local previamente selecionado e, acompanhados por um Coordenador de Curso ou pela 

Assessoria Pedagógica e Coordenação de Avaliação para que reflitam e respondam ao roteiro 

“Avaliação Grupo Focal”, sempre tendo em vista o consenso entre os participantes.  

 

Concomitantemente com o Grupo Focal dos alunos, cada professor faz uma avaliação da sua 

turma, cujos resultados são tabulados e repassados aos alunos das respectivas turmas. Esta 

avaliação serve de base para as Coordenações de Curso e a Reitoria do Centro Universitário 

Unihorizontes tomarem conhecimento do andamento individualizado de cada turma, segundo 

cada disciplina, mostrando as preferências, singularidades, dificuldades e facilidades do 

processo de aprendizado, bem como os pontos fortes e fracos de cada turma. Fornece, enfim, 

subsídios igualmente importantes e complementares àqueles oferecidos pelos alunos para 

condução do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Também são avaliados ao longo de cada semestre, o Projeto Interdisciplinar pelas equipes e 

pelos professores orientadores, avaliação pelos formandos, pelos egressos, bem como é 

realizada uma avaliação junto ao corpo técnico-administrativo e ao corpo docente, visando 

além do êxito na oferta dos serviços educacionais ao longo dos próximos semestres, a 

melhoria das condições de trabalho e de ensino-aprendizagem oferecidos pela Instituição. 

 

III - Avaliação final de semestre (PAI Discente online) – Esta avaliação, realizada pelos 

discentes, complementa as fases anteriores no sentido de fechamento de cada semestre 

letivo, em que cada aluno, individualmente, avalia as disciplinas cursadas e seus respectivos 

professores, as atividades desenvolvidas no Unihorizontes, a Coordenação de Curso, a 

avaliação do corpo técnico-administrativo, a biblioteca, a infraestrutura geral da Instituição e 

o seu próprio desenvolvimento, entre outros itens importantes para a condução do processo 

de ensino-aprendizagem, mantendo e/ou modificando processos, visando sempre a melhoria 

da qualidade do ensino ministrado pelo Unihorizontes.  
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Nesta fase os alunos acessam, mediante login e senha, o portal acadêmico e respondem via 

web ao instrumento, de caráter quantitativo. Foi substituída, em 2020, a concepção visual do 

formulário bem como a adoção da escala com quatro critérios (Ruim, Regular, Bom, 

Excelente) distribuídos em uma escala de notas de 1 a 10, por permitir o preenchimento do 

instrumento de forma mais confortável refletindo significativamente na participação dos 

alunos, bem como possibilitar o processamento e a divulgação das informações mais ágeis. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes definiu como meta para a avaliação do PAI – 3ª Fase 

um percentual mínimo de 80% de alunos respondentes, porém no triênio (2018-2019-2020) 

foi alcançado um percentual superior a 90% de alunos respondentes nas três unidades. O 

acompanhamento desse percentual é realizado diariamente, via sistema e, quando detectado 

baixo percentual de respondentes, é realizada uma campanha de sensibilização de forma a 

incentivá-los quanto à importância do preenchimento do instrumento. 

 

Na modalidade de ensino a distância (EAD) o processo de avaliação institucional é realizado 

semestralmente e conta com a participação dos discentes do(s) curso(s)/polo(s) que 

respondem via web o instrumento, de caráter quantitativo. São organizados grupos de 

questões para cada categoria avaliada, ou seja, tutor virtual, assistente de polo, práticas 

pedagógicas, setor financeiro, ambiente virtual e coordenação de curso. Também em 2020, 

foi substituída a concepção visual do formulário bem como a adoção da escala com quatro 

critérios (Ruim, Regular, Bom, Excelente) distribuídos em uma escala de notas de 1 a 10. 

 

Dando sequência, em relação à avaliação destinada ao acompanhamento do egresso, no 

primeiro semestre de 2018 disponibilizou-se aos formados dos cursos de Graduação 

Bacharelado e de Graduação Tecnológica, por meio da ferramenta do google docs, o 

formulário de avaliação para os alunos que concluíram o curso no primeiro semestre de 2016. 

No segundo semestre de 2018, o formulário de avaliação foi disponibilizado para os alunos 

que concluíram o curso no segundo semestre de 2016.  

 

No primeiro semestre de 2019 disponibilizou-se aos formados dos cursos de Graduação 

Bacharelado e de Graduação Tecnológica, por meio da ferramenta do google docs, o 

formulário de avaliação para os alunos que concluíram o curso no primeiro semestre de 2017. 

No segundo semestre de 2019, o formulário de avaliação foi disponibilizado para os alunos 

que concluíram o curso no segundo semestre de 2017.  

 



43 

 

  

Mantendo a mesma lógica de avaliação, no primeiro semestre de 2020 disponibilizou-se aos 

formados dos cursos de Graduação Bacharelado e de Graduação Tecnológica, por meio da 

ferramenta do google docs, o formulário de avaliação para os alunos que concluíram o curso 

no primeiro semestre de 2018. No segundo semestre de 2020, o formulário de avaliação foi 

disponibilizado para os alunos que concluíram o curso no segundo semestre de 2018.  

 

Esta avaliação visa identificar a efetividade dos serviços educacionais do Unihorizontes e seu 

impacto no desenvolvimento das competências profissionais requeridas pelo mercado de 

trabalho, além de possibilitar a revisão permanente das rotinas e interesses acadêmicos. 

 

Assim, pretende-se, no primeiro semestre de 2021, encaminhar o formulário de avaliação via 

google docs para todos os alunos que se formaram no primeiro semestre de 2019, em todos 

os cursos oferecidos na Instituição e, no segundo semestre de 2021, encaminhar o formulário 

via google docs para todos os alunos que se formaram no segundo semestre de 2019.  

 

No âmbito da pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu o aluno, individualmente, avalia as 

disciplinas cursadas e seus respectivos professores por meio de um questionário específico, 

além de avaliar o próprio desenvolvimento e o apoio acadêmico e administrativo da Instituição, 

entre outros itens importantes para a condução do processo de ensino-aprendizagem. Em 

2020, o instrumento de avaliação da pós-graduação também passou por alterações tanto no 

formato com a adoção da escala com quatro critérios (Ruim, Regular, Bom, Excelente) 

distribuídos em uma escala de notas de 1 a 10, quanto na forma de aplicação que passou a 

ser semestral.  

 

Em virtude do número de cursos projetados pelo Centro Universitário Unihorizontes, os 

instrumentos de avaliação poderão ser repensados objetivando maior praticidade na forma de 

aplicação destes, bem como a agilidade na elaboração de relatórios que subsidiarão a gestão 

acadêmica.  

 

Dada a sua diversidade metodológica, o PAI permite a avaliação da atuação docente, do 

processo educativo, dos conteúdos ministrados, da atuação da turma e do próprio aluno, dos 

diversos setores da Instituição, além da percepção da imagem do Centro Universitário 

Unihorizontes.  

 

Dessa forma, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), especialmente constituída para este 

fim e composta por representante da comunidade externa, representante do corpo técnico-
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administrativo, aluno, professores e por outros especialistas, quando necessário, conta com 

material complexo e variado permitindo um trabalho de avaliação de envergadura. 

 

2.1.5 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação dos 

resultados 

 

Desde a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, 

estabelecido pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, a Instituição, vêm sendo submetida 

a um processo de avaliação segundo três esferas: a Instituição, os cursos de graduação e o 

desempenho dos estudantes. 

 

Na esfera institucional o Centro Universitário Unihorizontes realizou doze processos de 

autoavaliação, coordenados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, empenhando-se em 

considerar as diferentes dimensões institucionais, dentre as quais figuraram obrigatoriamente 

os seguintes eixos: Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento 

Institucional; Eixo 3: Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão e, Eixo 5: Infraestrutura 

Física. 

 

A elaboração deste relatório de autoavaliação, mais do que cumprir uma obrigação legal, 

permite que a Instituição tenha um olhar voltado para si, diagnosticando elementos que 

precisam ser melhorados ou ressaltados; ações que foram realizadas e que produziram 

resultados satisfatórios ou que ainda precisam ser aprimorados; ações que precisam ser 

realizadas ou planejadas; potencialidades que podem contribuir para a boa imagem da 

Instituição ou ainda correção de fragilidades apontadas. 

 

Em relação à esfera desempenho dos estudantes, tem-se a avaliação realizada pelo Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, que é aplicado, a cada três anos, aos 

alunos de graduação bacharelado (ao final dos dois últimos semestres do curso) e graduação 

tecnológica (ao final do último semestre do curso), de acordo com Edital publicado pelo INEP, 

anualmente.  Este Exame integra o SINAES tendo por objetivo aferir o rendimento dos alunos 

dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, bem como suas 

habilidades e competências. 

 

O Índice Geral de Cursos (IGC), instrumento que estabelece o desempenho das instituições 

de ensino superior do país, é divulgado anualmente pelo INEP/MEC, após a divulgação dos 

resultados do ENADE. 

http://inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
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A seguir, apresentam-se a evolução histórica dos conceitos obtidos pelo Centro Universitário 

Unihorizontes nas avaliações externas institucionais e de cursos:  

 

- Em relação ao Conceito do Curso (CC) / Conceito Preliminar de Curso (CPC) e ENADE 2018 

e 2019, tem-se que as notas dos cursos da Unidade Santo Agostinho foram: Administração 

Nota 4, Ciências Contábeis Nota 3, Direito Nota 3, Serviço Social Nota 3.  Na Unidade Barro 

Preto: Graduação Tecnológica em Gestão Comercial Nota 4, e Graduação Tecnológica em 

Logística Nota 4. Na Unidade Barreiro: Administração Nota 3, Ciências Contábeis Nota 3, 

Engenharia Civi Nota 3 e Engenharia de Produção Nota 3. 

 

- Com os resultados acima referenciados, em 31/12/2019 o IGC do Unihorizontes é 3. 

 

- No que se refere ao Conceito Institucional (CI), o Unihorizontes tem a nota 4. 

 

2.1.6 Elaboração do relatório de autoavaliação 

 

Os resultados obtidos nos diversos processos de avaliação são utilizados como base para 

reflexão e instrumentos de gerenciamento acadêmico-administrativo na Instituição. O mesmo 

procedimento é feito com todos os outros resultados obtidos em diversos momentos da 

autoavaliação.  

 

Cabe destacar, a forma adotada pela Instituição para a comunicação dos resultados de 

avaliação.  

 

I – Após a tabulação dos dados do Grupo Focal, cada docente recebe o resultado da avaliação 

referente à(s) disciplina(s) e turma(s) com a(s) qual(is) ele está trabalhando no semestre, 

através do Portal do Professor. A avaliação, quando positiva, é elogiada pela Reitoria do 

Unihorizontes por meio de um comunicado disponibilizado no sistema acadêmico de cada 

professor. No caso de uma avaliação insatisfatória, o Coordenador orienta os docentes sobre 

metodologias e procedimentos a serem adotados, quando for o caso. 

 

II - A avaliação das turmas realizada pelos professores é comunicada às turmas pela 

Assessoria Pedagógica e/ou Coordenação de Curso. O feedback visa a correção das 

dificuldades e problemas detectados. 
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III - A avaliação dos diversos setores e respectivo pessoal técnico-administrativo da 

Instituição, realizada pelos alunos, é comunicada ao responsável de cada setor, resultando 

na realização de reuniões com a Reitoria, em treinamentos e outros procedimentos e ações 

que visem ao aperfeiçoamento de seu desempenho. 

 

O resultado da avaliação docente no final de cada semestre (PAI Discente online) também é 

disponibilizado para cada professor, através do Portal do Professor, de acordo com o prazo 

estipulado no calendário oficial da Instituição, e os resultados são discutidos na reunião de 

colegiado de curso. A avaliação, quando positiva, é elogiada pela Reitoria do Unihorizontes 

por meio de um comunicado disponibilizado no sistema acadêmico de cada professor. No 

caso de uma avaliação insatisfatória, o Coordenador orienta os docentes sobre metodologias 

e procedimentos a serem adotados, quando for o caso. 

 

Os resultados das avaliações, do PAI Discente online, relativas aos setores são analisados 

pela Instituição e discutidos com os setores acadêmico-administrativos. Durante as 

discussões, procura-se discorrer sobre as sugestões propostas e implantação imediata de 

ações corretivas a curto, médio e longo prazos. Essas ações são divulgadas à comunidade 

acadêmica por meio de diversos canais de comunicação, tais como: cartazes afixados nos 

quadros de avisos em seu espaço interno, quadros de avisos em salas de aula, elevadores, 

por meio online através do boletim “fique por dentro” e reuniões com a comunidade 

acadêmica.  

 

Os resultados das avaliações dos docentes da pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

realizadas pelos discentes, são enviados à coordenação dos cursos para análise e correção 

de rotas, quando for o caso e, também, são disponibilizados para cada professor, através do 

Portal do Professor. E, as ações relativas às reivindicações dos alunos atendidas, são 

divulgadas à comunidade acadêmica por meio de cartazes afixados nos quadros de avisos 

em seu espaço interno, quadros de avisos em salas de aula, elevadores e, por meio online 

através do boletim “fique por dentro”.  

 

Em relação aos cursos ofertados a distância, os resultados das avaliações dos tutores virtuais 

e assistentes de polo são enviados à coordenação dos cursos para análise e correção de 

rotas, quando for o caso e, também, são disponibilizados para cada tutor virtual e assistente 

de polo, na plataforma AVA. E, as ações relativas às reivindicações dos alunos atendidas, são 

divulgadas por meio online através do boletim “fique por dentro” e na plataforma AVA. 
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Tendo em vista a larga abrangência do Programa de Avaliação da Instituição, optou-se por 

apresentar ao longo da análise dos eixos alguns resultados relevantes. Neste Eixo 1, que trata 

do Planejamento e Avaliação Institucional, preferiu-se restringir somente aos resultados gerais 

do PAI Discente online, realizada pelo corpo discente das unidades Santo Agostinho, Barro 

Preto e Barreiro e, aos resultados da avaliação do nosso Programa de Avaliação Institucional, 

realizada pelo corpo docente, no triênio (2018-2019-2020). Cabe ressaltar que as avaliações 

servem de indicativo para o desenvolvimento de ações para melhorias em todas as esferas 

da Instituição. 

 

Em relação aos Setores do Centro Universitário Unihorizontes, as avaliações realizadas no 

triênio (2018-2019-2020) pelos discentes da unidade Santo Agostinho, Barreiro e Barro Preto, 

apontam estabilidade no nível de satisfação da utilização do portal acadêmico (93%) e um 

acréscimo do nível de satisfação dos usuários com destaque para os setores de Assessoria, 

Comunicação e Marketing; Informática e Biblioteca, se comparado os anos de 2018 e 2019. 

Em 2020 todos os setores avaliados apresentaram um decréscimo em termos de pontos 

percentuais, devido ao ano atípico de isolamento social proporcionado pela pandemia do 

COVID-19 (Gráfico 14). 

 

Gráfico 36 - Média Geral dos Setores do Unihorizontes – Unidades Santo Agostinho, 

Barro Preto e Barreiro 

 

                  Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional  

 

Em relação à percepção do docente sobre o Programa de Avaliação Institucional (PAI) 

desenvolvido no Unihorizontes, em 2020 optou-se por não realizar a avaliação, uma vez que 

ela é aplicada presencialmente e, devido à modalidade de aula remota ocasionada pelo 
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distanciamento social em consequência da pandemia do COVID-19, esse procedimento 

tornou-se inviável, ficando a análise restrita ao biênio 2018 e 2019. 

 

Constatou-se em 2019, que um percentual expressivo (96%) de docentes possui 

conhecimento deste programa (Gráfico 15), um nível superior e significativo se comparado ao 

percentual (89%) apresentado na avaliação do ano anterior. Acredita-se, que este acréscimo 

seja decorrente da conscientização dos docentes em relação à importância do PAI para a 

gestão acadêmica da Instituição. 

 

Gráfico 37 - Nível de Conhecimento dos Docentes em Relação ao PAI 

 

                   Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional  

                Nota: Índice de Satisfação = Muito Alto + Médio. 

 

O nível de satisfação dos docentes relativo aos objetivos e as metodologias utilizadas no 

programa de avaliação atingiu 85% em 2019, conforme pode ser observado no gráfico 16, 

mostrando-se superior ao percentual de 80% obtido na avaliação de 2018, o que tem 

incentivado a CPA a revigorar ainda mais os mecanismos de sensibilização do corpo docente 

por meio da divulgação de informações sobre o processo de avaliação institucional. 
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Gráfico 38 - Nível de Satisfação dos Docentes em Relação ao PAI 

 

                  Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional 

                Nota: Índice de Satisfação = Muito Alto + Médio. 

 

No triênio (2018-2019-2020), após análise criteriosa dos resultados do PAI, no que se refere 

ao Eixo 1, buscou-se estabelecer ações que visem o constante aperfeiçoamento da gestão 

acadêmica da Instituição, apontando suas fragilidades e potencialidades.  

 

Assim, a CPA continuará desenvolvendo um trabalho de sensibilização sobre a importância 

da avaliação institucional e dos instrumentos utilizados neste processo junto aos docentes, 

principalmente para aqueles contratados nos últimos quatro semestres, com o objetivo de 

aumentar ainda mais o nível de satisfação destes, com o Programa de Avaliação Institucional 

(PAI). 

 

A CPA se encarregará em dar continuidade à elaboração do calendário semestral, próprio da 

avaliação institucional, para ser divulgado à comunidade acadêmica, contendo as datas das 

avaliações e da divulgação dos resultados que serão realizados em 2021, bem como 

elaborará e disponibilizará para os docentes uma síntese do Programa de Avaliação 

Institucional (PAI) contemplando os objetivos de cada etapa da avaliação e os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados nas referidas etapas. 

 

Essas ações constituem-se em elementos-chave para a transformação positiva do contexto, 

permitindo uma visualização efetiva dos esforços necessários para o aprimoramento da 

qualidade institucional. 
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2.2 Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional 

 

2.2.1 Missão institucional, metas e objetivos do PDI 

 

O Centro Universitário Unihorizontes, apoiando-se em princípios pedagógicos, aproveita suas 

potencialidades e oportunidades do ambiente acadêmico e científico que possam favorecer o 

desenvolvimento regional, local e individual.  

 

Nesta orientação filosófica, sua missão é: 

 

“formar o profissional com habilidades técnicas, humanas e conceituais, com 

sensibilidade, ética, social, ambiental e com conhecimentos científicos, desenvolvendo 

competências que o capacitem a compreender e inovar a realidade, atuar e gerar 

processos, recursos e conhecimento para o melhor desempenho no seu campo 

profissional, ciente das necessidades do mundo em constante transformação, 

contribuindo para o desenvolvimento humano, sócioeconômico, tecnológico, cultural 

e ambiental da sociedade.” 

 

Esta missão expressa a essência dos princípios filosóficos que norteiam as atividades do 

Centro Universitário Unihorizontes, quais sejam: 

 

I.  Domínio dos conteúdos próprios de sua área profissional; 

II. Visão humanística e preservação de valores éticos; 

III. Respeito à universalidade e pluralidade de pensamentos; 

IV. Valorização da criatividade na produção de conhecimento; 

V. Reflexão e prática de caráter interdisciplinar; 

VI. Produção do conhecimento e da extensão universitária; 

VII. Favorecimento do pensamento crítico; 

VIII. Incentivo à atualização e ao autodesenvolvimento; 

IX. Busca da integração e parceria com seus públicos interno e externo; 

X. Capacidade de inovação e de flexibilização. 

 

A Missão do Centro Universitário Unihorizontes também coaduna com o paradigma de 

aprendizagem preconizado para o decorrer do século XXI: a formação do profissional voltada 

para o desenvolvimento permanente de competências como estratégia de manutenção da 
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empregabilidade e da sua capacidade de atuação no mercado, considerando as necessidades 

da sociedade em constante transformação.  

 

Neste contexto filosófico e conceitual, o Projeto Pedagógico do Centro Universitário 

Unihorizontes se estrutura nos valores institucionais, no sistema de créditos, na valorização 

da formação contínua, na relação interdisciplinar e transdisciplinar da construção, da difusão 

e da extensão do conhecimento, bem como no processo de formação contínua. 

 

Assim, ao incorporar as tendências na formação superior, a concepção pedagógica do Centro 

Universitário Unihorizontes fundamenta-se no forte embasamento conceitual na flexibilidade 

curricular, na constante atualização de conteúdos, no desenvolvimento da competência de 

aprender a aprender, na interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, na integração entre 

teoria e prática e nas atividades de extensão. 

 

 

 

Finalidades do Centro Universitário Unihorizontes 

 

O Centro Universitário Unihorizontes tem por finalidade:  

I. Promover o desenvolvimento do ensino e da educação superior em todas suas modalidades 

na concepção da formação profissional e da formação contínua; 

II. Estimular a formação de um espírito humanista, crítico e ético nos especialistas e 

profissionais que diplomar; 

III. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 

IV. Formar diplomados em diferentes graus e nas diferentes áreas de conhecimento, aptos a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento econômico, 

político, tecnológico e sociocultural da sociedade brasileira;  

V. Incentivar o trabalho de pesquisa, o espírito científico, a visão interdisciplinar e 

transdisciplinar, visando o desenvolvimento do conhecimento, da ciência e da tecnologia e 

difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 

vive e atua;  

VI. Promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais e difundir o saber 

por meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 
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VII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional, tecnológico, cultural e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizada; 

VIII. Estimular conhecimento, a identificação e a discussão dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

IX. Promover a extensão, como elemento da formação plena do aluno, com a participação da 

comunidade, visando tanto a difusão quanto a produção de conhecimentos e das conquistas 

e benefícios resultantes da pesquisa científica e tecnológica. 

X. Promover o espírito comunitário, da fraternidade e da igualdade entre os cidadãos, para 

que seus egressos tenham condições de desenvolver conscientemente seus projetos 

profissionais com responsabilidade social. 

 

2.2.2 Objetivos e Metas do Centro Universitário Unihorizontes 

 

O Centro Universitário Unihorizontes tem os seguintes objetivos: 

I. Participar do processo de desenvolvimento do país, em especial do Estado e da região 

como agência formadora de recursos humanos, oferecendo programas e cursos sequenciais, 

de complementação de estudos, de formação de tecnólogos, de graduação, de pós-

graduação (stricto sensu e lato sensu), de extensão e outros, consideradas as perspectivas e 

exigências do mundo do trabalho e suas possibilidades técnicas e pedagógicas; 

II. Desenvolver atividades pedagógicas integradas para formação do aluno graduando ou pós-

graduando como investimento visando a preparação de profissionais críticos e aptos ao 

permanente autodesenvolvimento; 

III. Incentivar o diálogo inter e transdisciplinar, a integração entre os diversos ramos do saber, 

a reflexão crítica sobre problemas humanos e a investigação da verdade; 

IV. Proporcionar ao corpo docente oportunidades de participação em programas de 

qualificação, reciclagem e atualização em sua área de atuação; 

V. Criar, manter e estimular serviços educacionais e assistenciais que beneficiem os 

estudantes; 

VI. Estender à comunidade, sob forma de cursos e serviços e atividades especiais, 

conhecimentos de pesquisa e do desenvolvimento profissional; 

VII. Contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade nos campos econômico, 

social, cultural e tecnológico. 
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2.2.3 Coerência entre o PDI e as atividades de ensino de graduação e pós-graduação 

 

As políticas de ensino adotadas pelo Centro Universitário Unihorizontes se baseiam no seu 

Regimento Geral, nos princípios pedagógicos previstos no seu Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI, nos Projetos Pedagógicos de seus Cursos – PPC’s, nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais – DCN’s, nas Diretrizes para o Ensino de Graduação bacharelado, 

Graduação Tecnológica e Pós-Graduação e estão em plena coerência com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI.  

 

Tanto nos cursos de graduação quanto na pós-graduação lato e stricto sensu, as atividades 

de ensino são articuladas à produção do Trabalho de Conclusão de Curso, no caso dos cursos 

de graduação Bacharelado e de Tecnologia, à monografia nos cursos de pós-graduação lato 

sensu e à dissertação na pós-graduação stricto sensu; e à realização das atividades 

complementares e à prática do Estágio Supervisionado, quando previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário 

Unihorizontes, do quinquênio 2017-2021 estão previstas diversas ações de processo de 

aprendizagem para os cursos de graduação bacharelado e tecnológica (presencial e a 

distância) e pós-graduação lato e stricto sensu.  

 

No período de 14 a 17/03/2018 recebemos a visita in loco da Comissão do MEC para 

Reconhecimento do Curso de Engenharia Civil que obteve como Conceito Final a nota 04, na 

escala de 01 a 05, tendo sua Portaria nº 520 de 26/07/2018, publicada no DOU de 31/07/2018. 

 

No período de 06 a 09/05/2018 recebemos a visita in loco da Comissão do MEC para 

Renovação de Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial que 

obteve como Conceito Final a nota 04, na escala de 01 a 05, tendo sua Portaria nº 657 de 

27/09/2018, publicada no DOU de 01/10/2018. 

 

Em 22/06/2018 foi publicada a Portaria nº 441 de 21/06/2018 do MEC autorizando a oferta do 

Curso de Direito na Unidade do Barreiro e o mesmo iniciou suas turmas no 2º semestre de 

2018. 

 



54 

 

  

Valendo-se da autonomia como Centro Universitário, o Unihorizontes em 2018 iniciou os 

seguintes cursos na modalidade presencial: Arquitetura e Urbanismo; Ciências Econômicas; 

Engenharia Elétrica e Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. 

 

Na modalidade a distância foram implementados os seguintes cursos: Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Cooperativas; Curso Superior de Tecnologia em Marketing; Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira; Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial; Curso Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais; Curso Superior de Tecnologia em Logística; Curso 

Superior Bacharelado em Administração e Curso Superior Bacharelado em Serviço Social. 

 

No período de 04/08/2019 a 07/08/2019 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e obteve a Nota 4. 

 

No período de 22 a 25/09/2019 o Unihorizontes recebeu concomitantemente, 03 (três) 

comissões in loco para Reconhecimento de cursos na modalidade de ensino a distância, a 

saber: Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial que obteve a Nota 4;  Curso 

de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos que obteve a Nota 3; e o Curso 

de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais que obteve a Nota 4. 

No período de 25 a 28/09/2019 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira na modalidade 

de ensino a distância, que obteve a Nota 4. 

Estamos aguardando as visitas in loco para os cursos de Graduação Tecnológica em Gestão 

Comercial na modalidade presencial e para o curso de Graduação Tecnológica em Marketing 

na modalidade a distância, já solicitados junto ao MEC. 

 

No período de 06 a 09/10/2019 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas na 

modalidade de ensino a distância, que obteve a Nota 4. 

 

No primeiro semestre de 2020 foi aberto junto ao e-MEC o processo de solicitação de 

Recredenciamento EAD. 

 

Quanto aos processos de Recredenciamento da IES, Reconhecimento e Renovação de 

Reconhecimento de Cursos, nos anos de 2018/2019/2020, tivermos as seguintes 

movimentações: 
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Em 29 de setembro foi aberto o Processo para Reconhecimento do curso de Administração 

com oferta em EAD, bem como o processo de solicitação de Recredenciamento do Centro 

Universitário Unihorizontes. 

 

No ano de 2020 fomos assolados pela Pandemia do Covid-19 que ditou outros rumos na vida 

social, econômica e educacional de todos os brasileiros. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes, reviu o Calendário Acadêmico para o primeiro semestre 

de 2020, e após reunião pelo sistema remoto do Colegiado de Cursos, Reitoria, Pró-Reitorias 

e mantenedora, foram deliberadas as seguintes medidas contingenciais tendo em vista a 

substituição das aulas presenciais por aulas remotas: 

 

1- Suspensão das aulas presenciais no período de 17 a 25/03/2020, conforme determinação 

dos órgãos competentes. 

 

2- Suspensão das atividades técnico-administrativas de 19 a 29/03/2020, conforme 

determinação judicial. 

 

3- Implantação a partir de 25/03 de aulas remotas em substituição às aulas presenciais. As 

aulas das disciplinas presenciais, em andamento, foram substituídas no período por aulas 

remotas que utilizaram meios e tecnologias de informação e comunicação, nos limites 

estabelecidos pela legislação em vigor e em conformidade com as recomendações prévias 

dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos e colegiados dos cursos em reuniões 

virtuais extraordinárias. 

 

4- Os meios tecnológicos de informação e comunicação utilizados foram aqueles já 

disponíveis e suficientes utilizados pela Instituição, a saber: Plataforma Moodle, Portal 

acadêmico, e-mail Institucional ou outros meios e tecnologias acessíveis e compatíveis com 

o Ambiente Virtual de Aprendizagem da Instituição; 

 

5- Substituição do Calendário Acadêmico de aulas e atividades extracurriculares presenciais 

para aulas remotas e atividades extracurriculares por meio digital (Calendário anexo); 

 

6- Os professores cumpriram sua carga horária contratada trabalhando remotamente na 

elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do conteúdo de suas disciplinas, de 
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forma criativa e inteligente, para explorar amplamente os recursos disponíveis na Plataforma 

Moodle contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem do Unihorizontes. São 

exemplos que foram explorados:  disponibilização de conteúdos ao vivo, usando diferentes 

ferramentas (zoom, google, etc.) e/ou em formato de texto, vídeos, links que acessam 

conteúdos na internet (rótulos, arquivos, url.), bibliografias virtuais, artigos; slides, fórum de 

discussão, etc., de forma síncrona e assíncrona, conforme os treinamentos que foram 

realizados ao longo dos semestres para todos os professores; 

 

7- Os conteúdos das aulas virtuais foram elaborados executados e disponibilizados 

semanalmente para os alunos, de acordo com o conteúdo programado no plano de ensino.  

 

8- O professor permaneceu online na Plataforma Moodle ou em outros aplicativos aos quais 

o aluno tinha acesso, pelo menos 01h, no dia e horário da semana em que estava previsto a 

sua disciplina presencial (de forma síncrona), para expor o conteúdo ou tirar dúvidas sobre o 

conteúdo e sobre as atividades avaliativas. Além disso o professor acessou o seu e-mail 

Institucional, no mínimo, nas datas de suas aulas. Esta disponibilidade síncrona de pelo 

menos 01h caracterizou o trabalho home office. A sua presença e a atividade planejada para 

a aula foram registradas no portal acadêmico, com horários de entrada e saída da atividade, 

bem especificados. 

 

9- A partir de 30/03/2020 as Unidades do Barro Preto e Barreiro permaneceram fechadas e 

somente a Unidade Santo Agostinho esteve aberta ao público, com o horário de 

funcionamento, restrito e controlado, com regras sanitárias e com uma infraestrutura mínima 

capaz de atender as demandas dos alunos: 

a) Secretaria de Ensino: de 9h às 13h30 e de 16h30 às 20h30; 

b) Setor Financeiro: de 9h às 13h30 e de 16h30 às 20h30; 

c) Biblioteca: de 9h às 20h30; 

d) Laboratório de Informática: de 9h às 20h30.  

Obs: Os laboratórios de informática do Centro Universitário Unihorizontes, unidade Santo 

Agostinho, estavam abertos, nos dias de prova, de 8h às 22h, para atender algum aluno que 

tinha dificuldades de acessar a internet em casa. Normas de distanciamento social e 

higienização foram aplicadas. O Centro Universitário Unihorizontes exerceu o direito de 

impedir o acesso do aluno na Instituição se o número de alunos excedesse a lotação das 

salas ou se o mesmo estivesse sem máscara de proteção. 
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10- O sistema de avaliação do semestre sofreu as seguintes mudanças com vistas a adequar 

ao novo modelo de aulas remotas:  

 

10.1Alteração no número de Atividades de Desenvolvimento e Fixação do Conhecimento 

(ADFC) de 03 atividades valendo 03, 03 e 04 pontos ao longo do semestre para 2 atividades 

valendo 05 (cinco) pontos cada uma, nos meses de março e abril/2020, totalizando 10 (dez) 

pontos. 

 

10.2 - Substituição da Prova Intermediária por 02 a 03 atividades individuais, a critério do 

professor, que foram aplicados até 04/05/2020. Sendo que nenhuma atividade pôde ter nota 

superior a 15 pontos, totalizando 25 (vinte e cinco) pontos. 

 

10.3 - Alteração nos Trabalhos propostos a critério do professor de 10 (dez) pontos para 15 

(quinze), com o mínimo 02 e máximo de 04 atividades que foram ser desenvolvidas até 

19/06/2020, no valor total de 15 (quinze) pontos; 

 

10.4- Eliminação das etapas do Projeto Interdisciplinar de 03 etapas valendo 05 pontos cada 

(orientação, trabalho escrito e apresentação) para 02 etapas valendo 05 pontos cada 

(orientação e trabalho escrito, até 10/06/2020, totalizando 10 (dez) pontos. 

 

10.5- Aplicação de Provas Finais, Supletivas e Exames Especiais: 

 

Os professores utilizaram a Plataforma Moodle, onde as provas foram postadas. Os alunos 

tiveram acesso as mesmas no dia da aula da disciplina, onde baixaram e resolveram as 

questões da prova e disponibilizaram novamente na Plataforma Moodle, dentro do prazo 

estipulado; 

 

O professor esteve disponível online, no e-mail ou whatsapp para prestar possíveis 

esclarecimentos aos alunos, no horário integral de sua aula no fia da prova.  

 

Na primeira aula após a prova, o professor fez a correção da prova, comentando e discutindo 

com os alunos as respostas esperadas de cada questão; 

 

Abaixo seguem os relatórios das aulas remotas por curso durante o 1º semestre de 2020: 
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METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

ADMINISTRAÇÃO - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Arimar Cólen Gontijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, 

com entrada restrita e controlada. As aulas 

disponibilizavam acesso e compartilhamento de 

tela do professor - para os slides - e do aluno - 

para demonstração de exercícios. O link da aula 

gravada foi disponibilizado a todos os envolvidos 

e registrado na Plataforma Moodle. 

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados 

slides de aula, slides de solução de exercícios, 

apostilas, listas de exercícios, indicação 

bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, havia uma tarefa 

aberta, possibilitando o envio de dúvidas da 

semana, com upload de arquivos. Como as 

disciplinas envolvem desenho, esta 

possibilidade foi fundamental para registro e 

comentários online. 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno 

mais imediato em caso de dúvidas no processo 

de projeto e para poder apoiar estudantes com 

maior dificuldade. 

5) Aulas de orientação online individual 

programada, abertas a todos. Facilitou a 

interação e possibilitou uma melhor troca de 

aprendizagem pelas experiências dos demais 

alunos, quesito fundamental nas aulas 

presenciais em formato de ateliê, minimizadas 

por este intermédio. 

Bruno Vilela 

 

 

 

 

 

Fundamentos de 

Contabilidade 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do 

professor 

3) Link para vários exemplares da bilioteca 

virtual 

4) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo 

Caissa Veloso e Sousa 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de 

Curso 

 

 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 
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 4) Disponibilização no Moodle, de textos 

científicos e documentários para debates. 

Eduardo Amat Silva 

 

 

 

 

 

Economia 

 

 

 

 

 

1) Video Aulas gravadas, postadas no YouTube 

e disponibilizado por rótulo no Moodle + power 

point; 

2) Todas aulas, plantão pelo grupo de whatsapp, 

de 20h as 21h;  

3)Durante o semestre nos trabalhos,  foi 

aplicado textos,  artigos e produções inéditas,  

para estimular o senso crítico e interpretação 

dos alunos diante o curso, a atualidade e os 

conceitos aplicados em sala de aula. 

Gustavo Rodrigues Cunha 

 

 

 

Gestão de Custos 

 

 

 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos 

científicos e documentários para debates. 

Helena Shigaki 

 

 

 

Indústria 4.0 

 

 

 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos 

científicos e documentários para debates. 

Hideraldo Freire Fonseca 

 

 

 

Administração de Sistemas 

Operacionais 

 

 

1) Aulas on line pelo zoom2) Power point do 

professor disponibiizado pelo Moodle.3)Chats 

de discussão no Moodle4) Disponibilização no 

Moodle, de textos científicos e documentários 

para debates. 

José Edson Lara 

 

 

 

 

 

 

Gestão Estratégica de 

Produtos e Serviços 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do 

professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo, gravadas e 

disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para 

facilitar a comunicação com os alunos 
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Liliane Martins Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração 

Mercadológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de 

tela, gravadas ao vivo com o software Zoom e 

disponibilizadas posteriormente para consultas 

futuras, através de hospedagem em canal 

exclusivo da disciplina no Youtube e link para os 

alunos no Moodle; 

2) Disponibilização de textos ilustrados em PDF 

através do Moodle, debates virtuais ao vivo em 

conferências gravadas pelo Zoom e entrega 

posterior de conclusões por escrito em PDF ou 

WORD também pelo Moodle; 

3) Aulas práticas com acompanhamento on-line 

por teleconferência, através do Zoom, também 

gravadas e disponibilizadas posteriormente, 

pelo mesmo método; 

4) Disponibilização de todo o conteúdo de todas 

as aulas dadas, com utilização de slides de 

Powerpoint e textos, em PDF e em vídeo; 

5) Disponibilização de Tarefas Avaliativas em 

PDF, com entrega de textos e desenhos em 

PDF, pelo Moodle. 

Marco Aurélio Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática e                                       

Matemática Financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, 

com entrada restrita e controlada. As aulas 

disponibilizavam acesso e compartilhamento de 

tela do professor - para os slides - e do aluno - 

para demonstração de exercícios. O link da aula 

gravada foi disponibilizado a todos os envolvidos 

e registrado na Plataforma Moodle. 

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados 

slides de aula, slides de solução de exercícios, 

apostilas, listas de exercícios, indicação 

bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, havia uma tarefa 

aberta, possibilitando o envio de dúvidas da 

semana, com upload de arquivos. Como as 

disciplinas envolvem desenho, esta 

possibilidade foi fundamental para registro e 

comentários online. 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno 

mais imediato em caso de dúvidas no processo 

de projeto e para poder apoiar estudantes com 

maior dificuldade. 
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Maria Amália Marques de 

Freitas 

 

 

Metodologia Científica 

 

 

 

1) Aula pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico 

disponibilizados no moodle ou com 

apresentação de PowerPoint  e vídeo aula com 

o conteúdo postada no moodle. 

Marlise Aparecida Loura 

 

 

 

 

Inovação Social e 

Tecnológica 

 

 

 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo2) Na Plataforma Moodle 

foram disponibilizados textos, videos e power-

point do professor gravado com áudio.3) Uso do 

chat e foruns para comunicação com os alunos 

Miriam de Oliveira Rondas 

Nazareth 

 

 

 

 

Iniciação a Extensão 

 

 

 

 

 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados 

vídeos do youtube referente ao conteúdo visto; 

textos para análise e para realização de 

atividades diversas; fórum de discussão; power-

point do professor gravado com áudio. 

Paulo Roberto Vieira 

 

 

 

 

 

Administração Financeira 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do 

professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo, gravadas e 

disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para 

facilitar a comunicação com os alunos 

Regerio Naves Rezende 

 

 

 

 

 

 

 

Administração de Sistemas 

Operacionais 

 

 

 

 

 

 

1) Disponibilização de vídeos e textos 

interpretativosno Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e 

disponibilizadas na Plataforma Moodle, nos dias 

das aulas; 

3) Abertura de chats e foruns de discussão e 

comunicação pelo e-mails institucional, para 

esclarecimentos de dúvidas relativas aos 

conteúdos ministrados; 

4) Disponibilização de teste online sobre o 

conteúdo ministrado 

Renata Dias Botelho 

 

 

 

 

 

Estágio Supervisionado 

 

 

 

 

 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3) Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos 

científicos e documentários para debates. 
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Ricardo Paiva 

 

 

 

 

 

Administração Financeira 

 

 

 

 

 

1) Aulas por vídeo gravado no celular e lançado 

no Youtube, e conteúdo teórico disponibilizados 

no Moodle. 

2) Aulas pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico  

3) Textos e o powerpoint das aulas, 

disponibilizados no Moodle. 

4) Uso de chat e grupos de whatsapp para 

comunicação rapida com os alunos. 

Robson Lopes Abreu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilidade Gerencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de 

tela, gravadas ao vivo com o software Zoom e 

disponibilizadas posteriormente para consultas 

futuras, através de hospedagem em canal 

exclusivo da disciplina no Youtube e link para os 

alunos no Moodle;2) Disponibilização de textos 

ilustrados em PDF através do Moodle, debates 

virtuais ao vivo em conferências gravadas pelo 

Zoom e entrega posterior de conclusões por 

escrito em PDF ou WORD também pelo 

Moodle;3) Aulas práticas com acompanhamento 

on-line por teleconferência, através do Zoom, 

também gravadas e disponibilizadas 

posteriormente, pelo mesmo método;4) 

Disponibilização de todo o conteúdo de todas as 

aulas dadas, com utilização de slides de 

Powerpoint e textos, em PDF e em vídeo;5) 

Disponibilização de Tarefas Avaliativas em PDF, 

com entrega de textos e desenhos em DWG e 

PDF, pelo Moodle. 

Rodrigo Malta 

 

 

 

 

 

Pesquisa Operacional 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do 

professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo, gravadas e 

disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para 

facilitar a comunicação com os alunos 
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Tueli Rodrigues Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administração De Recursos 

Materiais E Patrimoniais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do 

professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo, gravadas e 

disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para 

facilitar a comunicação com os alunos 

5) Orientação online individual dos alunos, 

aberta a todos 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

ARQUITETURA E URBANISMO - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Ana Cláudia Pereira Cotta 

Rezende 

 

 

 

 

Introdução à Arquitetura 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo, gravadas e disponibilizadas no 

Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar 

a comunicação com os alunos 

Ana Cláudia Pereira Cotta 

Rezende 

 

 

 

 

 

 

Projeto 3 

 

 

 

 

 

 

 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo, gravadas e disponibilizadas no 

Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar 

a comunicação com os alunos 

5) Orientação online individual dos alunos, aberta a 

todos 
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Ana Lúcia Magri Lopes 

 

 

 

 

 

 

Planejamento de Carreira 

e Talentos 

 

 

 

 

 

1) Disponibilização de vídeos e textos 

interpretativosno Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e 

disponibilizadas na Plataforma Moodle, nos dias 

das aulas; 

3) Abertura de chats e foruns de discussão e 

comunicação pelo e-mails institucional, para 

esclarecimentos de dúvidas relativas aos 

conteúdos ministrados; 

4) Disponibilização de teste online sobre o 

conteúdo ministrado 

Ana Maria Nagem Frade 

 

 

 

 

 

História e Teoria da 

Arquitetura e Urbanismo 

no Brasil 

 

 

 

1) Aulas por vídeo gravado no celular e lançado no 

Youtube, e conteúdo teórico disponibilizados no 

Moodle. 

2) Aulas pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico  

3) Textos e o powerpoint das aulas, 

disponibilizados no Moodle. 

4) Uso de chat e grupos de whatsapp para 

comunicação rapida com os alunos. 

Flávio Lucio Nunes de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforto Acústico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de tela, 

gravadas ao vivo com o software Zoom e 

disponibilizadas posteriormente para consultas 

futuras, através de hospedagem em canal 

exclusivo da disciplina no Youtube e link para os 

alunos no Moodle;2) Disponibilização de textos 

ilustrados em PDF através do Moodle, debates 

virtuais ao vivo em conferências gravadas pelo 

Zoom e entrega posterior de conclusões por escrito 

em PDF ou WORD também pelo Moodle;3) Aulas 

práticas com acompanhamento on-line por 

teleconferência, através do Zoom, também 

gravadas e disponibilizadas posteriormente, pelo 

mesmo método;4) Disponibilização de todo o 

conteúdo de todas as aulas dadas, com utilização 

de slides de Powerpoint e textos, em PDF e em 

vídeo;5) Disponibilização de Tarefas Avaliativas em 

PDF, com entrega de textos e desenhos em PDF, 

pelo Moodle. 
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Flávio Lucio Nunes de Lima 
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1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de tela, 

gravadas ao vivo com o software Zoom e 

disponibilizadas posteriormente para consultas 

futuras, através de hospedagem em canal 

exclusivo da disciplina no Youtube e link para os 

alunos no Moodle; 

2) Disponibilização de textos ilustrados em PDF 

através do Moodle, debates virtuais ao vivo em 

conferências gravadas pelo Zoom e entrega 

posterior de conclusões por escrito em PDF ou 

WORD também pelo Moodle; 

3) Aulas práticas com acompanhamento on-line por 

teleconferência, através do Zoom, também 

gravadas e disponibilizadas posteriormente, pelo 

mesmo método; 

4) Disponibilização de todo o conteúdo de todas as 

aulas dadas, com utilização de slides de 

Powerpoint e textos, em PDF e em vídeo; 

5) Disponibilização de Tarefas Avaliativas em PDF, 

com entrega de textos e desenhos em DWG e PDF, 

pelo Moodle. 

Gustavo Henrique Ferreira 

Dolisse Cultura Digital 

1) Video Aulas gravadas, postadas no YouTube e 

disponibilizado por rótulo no Moodle + power 

point;2) Todas aulas, plantão pelo grupo de 

whatsapp, de 20h as 21h; 3)Durante o semestre 

nos trabalhos,  foi aplicado textos,  artigos e 

produções inéditas,  para estimular o senso crítico 

e interpretação dos alunos diante o curso, a 

atualidade e os conceitos aplicados em sala de 

aula. 

Juliano Aparecido de 

Almeida 

Diversidade na Sociedade 

Brasileira 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos científicos 

e documentários para debates. 

Maria Amália Marques de 

Freitas Metodologia Científica 

1) Aula pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico 

disponibilizados no moodle ou com apresentação 

de PowerPoint  e vídeo aula com o conteúdo 

postada no moodle. 
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Mariana Silveira de Barros 

Ribeiro Resistência dos Materiais I 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo 

das aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Link para vários exemplares da bilioteca virtual 

4) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

Marlise Aparecida Loura 

Inovação Social e 

Tecnológica 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados 

textos, videos e power-point do professor gravado 

com áudio. 

3) Uso do chat e foruns para comunicação com os 

alunos 

Miriam de Oliveira Rondas Iniciação à Extensão 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados 

vídeos do youtube referente ao conteúdo visto; 

textos para análise e para realização de atividades 

diversas; fórum de discussão; power-point do 

professor gravado com áudio. 

Renata Fillipeto Oliveira Geometria Descritiva 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, 

com entrada restrita e controlada. As aulas 

disponibilizavam acesso e compartilhamento de 

tela do professor - para os slides - e do aluno - para 

demonstração de exercícios. O link da aula 

gravada foi disponibilizado a todos os envolvidos e 

registrado na Plataforma Moodle.2) Na Plataforma 

Moodle, foram disponibilizados slides de aula, 

slides de solução de exercícios, apostilas, listas de 

exercícios, indicação bibliográfica.3) Para cada 

aula, no Moodle, havia uma tarefa aberta, 

possibilitando o envio de dúvidas da semana, com 

upload de arquivos. Como as disciplinas envolvem 

desenho, esta possibilidade foi fundamental para 

registro e comentários online.4) Utilizou-se, 

também, o whatsapp, para retorno mais imediato 

em caso de dúvidas no processo de projeto e para 

poder apoiar estudantes com maior dificuldade. 
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Renata Fillipeto Oliveira Projeto 1 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, 

com entrada restrita e controlada. As aulas 

disponibilizavam acesso e compartilhamento de 

tela do professor - para os slides - e do aluno - para 

demonstração de exercícios. O link da aula 

gravada foi disponibilizado a todos os envolvidos e 

registrado na Plataforma Moodle. 

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados 

slides de aula, slides de solução de exercícios, 

apostilas, listas de exercícios, indicação 

bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, havia uma tarefa 

aberta, possibilitando o envio de dúvidas da 

semana, com upload de arquivos. Como as 

disciplinas envolvem desenho, esta possibilidade 

foi fundamental para registro e comentários online. 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno 

mais imediato em caso de dúvidas no processo de 

projeto e para poder apoiar estudantes com maior 

dificuldade. 

5) Aulas de orientação online individual 

programada, abertas a todos. Facilitou a interação 

e possibilitou uma melhor troca de aprendizagem 

pelas experiências dos demais alunos, quesito 

fundamental nas aulas presenciais em formato de 

ateliê, minimizadas por este intermédio. 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - CURSO DE 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2020-1 

Professor Disciplina 

                                                                                            

Tipos de Conteúdos   

Andre Tostes Direito Tributário Slides - Textos 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Andre Tostes Planejamento Tributário Slides - Artigo E Textos 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Bruno De Oliveira 

Vilela Contabilidade Comercial Slides - Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Bruno De Oliveira 

Vilela Contabilidade Gerencial Slides - Textos E Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Bruno De Oliveira 

Vilela Práticas Contábeis Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 
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Bruno De Oliveira 

Vilela 

Fundamentos De 

Contabilidade Aplicativo Zoom - Forum 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Bruno Medeiros De 

Souza 

Contabilidade Fiscal E 

Tributária Slides - Textos E Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Cristiano Moreira 

Silva Contabilidade Atuarial 

Word - Slides - Foruns - Aplicativo 

Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Cristiano Moreira 

Silva Inovação E Competitividade 

Word - Video - Foruns- Slides E 

Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Cristiano Moreira 

Silva Contabilidade Comercial 

Word - Slides - Foruns - Aplicativo 

Zoom 

Criou Grupo 

Whatsapp´S 

Davidson Campos 

Soares Estágio Supervisionado Via Email E Grupo De Whasapp 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Diniz Lopes Calixto 

Analise Das Demonstrações 

Contábeis 

Vídeo Próprio, Slides, Aplicativo 

Zoom  

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Eduardo Amat Economia Textos Contato Por Email 

Elizie Frans Estatistica Inferencial Word - Slides 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Felipe Mitre Planejamento Tributário Slides - Aplicativo Zoom - 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Fernanda Versiani 

Planejamento De Carreira E 

Talentos 

Forum - Videos De Terceiros - 

Slides 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Gleise Aparecida 

Dutra 

Orçamento, Contabilidade 

Entidades Governamentais Word - Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Hudson Fernandes 

Amaral 

Trabalho De Conclusão De 

Curso Artigos - Slides E Videos Email 

Jose Rodrigues 

Gomes Contabilidade Internacional Slides. Aplicativo Zoom - Textos 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Liliane Martins Estagio Supervisionado Via Email E Grupo De Whasapp 

Não Criou Grupo 

Whatsapp´S 

Liliane Penido 

Drumond Auditoria 

Vídeo Próprio, Slides - Aplicativo 

Zoom 

Criou Grupo 

Whatsapp´S 

Marco Aurelio 

Ramos Matemática Video De Terceiros - 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Marco Aurelio 

Ramos 

Mercado Financeiro E De 

Capitais Videos De Terceiros -  

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Marco Aurelio 

Ramos Matemática Financeira Video De Terceiros 

Não Criou Grupo 

Whatsapp´S 

Maria Amalia 

Marques Metodologia Cientifica 

Videos Próprios - Textos - 

Aplicativo Zoom 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Marlise Loura 

Inovação Social E 

Tecnologica Slides - Textos E Aplicativo Zoom 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 
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Miriam De Oliveira 

Rondas Iniciação A Extensão Slides E Word 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Pedro Favarini 

Etica E Legislação 

Profissional 

Slides - Word - Filmes - Aplicativo 

Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Pedro Favarini Inovação E Competitividade 

Slides - Word - Filmes - Aplicativo 

Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Renata Soares 

Souza Auditoria Filmes - Slides - Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Renata Soares 

Souza Controladoria Slides - Textos - Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Renata Soares 

Souza 

Estrutura Conceitual De 

Contabilidade Slides - Textos - Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Robson Lopes Abreu 

Eletiva - Finanças 

Comportamentais 

Video De Terceiros - Artigos - 

Aplicativo Zoom 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Victor Hugo Pereira 

Contabilidade Fiscal E 

Tributária Slides - Aplicativo Zoom - 

Criou Grupo De 

Whatsapp S 

Walter Coelho 

Morais 

Pericia Contábil E 

Arbitragem Video Do Crc - Slides E Foruns 

Não Criou Grupo De 

Whatsapp S 

 

ACOMPANHAMENTO  DE ATIVIDADES REMOTAS - CENTRO UNIVESITÁRIO UNIHORIZONTES - 

CURSO DE DIREITO - 2020-1 

Professor Disciplina Atividades 

Abraao Gracco Direito e Gestão Ambiental - Manhã 

(CSA) 

Textos; exercícios resolvidos; reportagens 

Adriana Amado Sociologia e Antropologia Jurídica - 

Manhã (CSA) 

Textos; email; slides; fórum de discussão; 

artigos científicos, Chat; aplicativo Zoom; 

vídeo aulas; simulado 

Alexandre Quintino Teoria Geral do Processo - Noite 

(Barreiro) 

Teoria Geral do Processo - Noite 

(CSA) 

Textos; slides; chat; fórum de notícias; 

fórum de discussão; aplicativo Zoom; 

email; questionários; aplicativo Zoom 

Ana Karine Planejamento de Carreira e Talento - 

CSA (Noite) 

Slides; vídeos; textos; vídeo aulas; roteiros 

de aulas 

Andre Gaspar Direito Processual Penal II - Noite 

(CSA) 

Direito Processual Penal I - Manhã 

(CSA) 

Chat; whats; textos; artigos científicos; 

fórum de notícias; vídeo aulas; email 
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Bruna Rosa Direito e Gestão Ambiental - Noite 

(CSA) 

Direito Societário - Noite (CSA) 

Falência e Recuperação Judicial - 

Noite (CSA) 

Teoria Geral do Direito Empresarial - 

Manhã (CSA) 

Direito Societário - Manhã (CSA) 

Textos; slides; chat; whats; vídeos; 

aplicativo Zoom; artigos científicos; vídeos 

aulas; live pelo Instagram 

Bruno Rocha Filosofia Jurídica - Noite (Barreiro) 

História do Direito - Noite (Barreiro) 

Filosofia - Noite (CSA) 

Chat; textos; aplicativo Jitsi; e-mail; artigos 

científicos; textos; fórum de notícias; fórum 

de discussão; vídeos; estudos dirigidos 

Bruno Scaldaferri NAJ III - Manhã (CSA) 

NAJ I - Noite (CSA) 

NAJ II - Noite (CSA) 

Petições; pesquisas de jurisprudência; 

disponibilização de autos processuais; 

elaboração de peças; email; whats 

Camila Dias Filosifia Jurídica - Noite (CSA) 

Introdução à Ciência do Direito - 

Noite (CSA) 

Títulos de Crédito - Noite (CSA) 

Slides; textos; artigos científicos; livros; 

chat; aplicativo Zoom; áudios 

Carlos Guerra Direito de Família - Noite (CSA) 

Direito do Consumidor - Noite (CSA) 

Ética e Estatuto da OAB - Noite 

(CSA) 

Optativa II - Noite (CSA) 

Direito de Família - Manhã (CSA) 

Direito do Consumidor - Manhã 

(CSA) 

TCC I - Manhã (CSA) 

Textos (apostilas/roteiros); slides; 

exercícios de fixação; jurisprudências; 

chat; indicação de obras da biblioteca 

virtual do Unihorizontes; aplicativo Zoom; 

email; powerpoint com áudio; indicação de 

filmes; áudios 

Cintia Moreira Tutela de Conhecimento - Noite 

(CSA)Tutela Recursal - Noite 

(CSA)Tutelas Especiais - Noite 

(CSA)Tutela Executiva e Liquidação 

de Sentença - Manhã (CSA)Tutela 

Recursal - Manhã (CSA)Tutela de 

Conhecimento - Manhã (CSA) 

Textos; whats; fórum de notícias; fórum de 

discussão; exercícios de fixação/estudo 

dirigido; slides; vídeo aulas 
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Daniel Sarapu História do Direito e do Pensamento 

Jurídico- Noite (CSA) 

Filosofia Geral - Manhã (CSA) 

Introdução à Ciência do Direito - 

Manhã (CSA) 

Teoria Geral do Processo - Manhã 

(CSA) 

Textos; livros; slides; chat; artigos 

científicos; vídeos; filmes; aplicativo 

Discord; google forms;  

Eduardo Amat Economia - Noite (Barreiro) 

Economia - Noite (CSA) 

Textos (apostilas); email; vídeos; chat 

Eduardo Magalhães TCC I - Noite (CSA) Textos; formulários; email; whats; fórum de 

discussão; formulários; chat 

Felipe Mitre Direito Tributário II - Noite (CSA)  

Direito Tributário II - Manhã (CSA) 

NAJ III - Noite (CSA) 

Vídeo aulas; slides com vídeos; textos; 

roteiros de estudo; chat 

Gabriela Dourado Teoria do Crime - Noite (Barreiro) 

Teoria da Pena - Manhã (CSA) 

Teoria da Pena - Noite (CSA) 

Prática Simulada Direito Penal - Noite 

(CSA) 

Teoria do Crime - Noite (CSA) 

NAJ III - Noite (CSA) 

Textos (apostilas/roteiros); slides; livros 

(capítulos de livros); jurisprudências; chat; 

whats; indicações de vídeos e podcasts; 

aplicativo Zoom 

Gisela Marcia NAJ III - Manhã (CSA) 

NAJ I - Noite (CSA) 

NAJ II - Noite (CSA) 

Petições; pesquisas de jurisprudência; 

disponibilização de autos processuais; 

elaboração de peças; email; whats 

Greycielle Amaral NAJ I - Noite (CSA) 

NAJ II - Noite (CSA) 

Petições; pesquisas de jurisprudência; 

disponibilização de autos processuais; 

elaboração de peças; email; whats 

Gustavo Dolisse Cultura Digital - Noite (Barreiro) Vídeo aulas; slides; chat; fórum de 

notícias; slides; estudo dirigido 

Gustavo Nascimento Direito Tributário I - Noite (CSA) Textos; exercícios 

Henrique Viana Crimes em Espécie - Noite (CSA) 

Optativa I - Noite (CSA) 

Crimes em Espécie - Manhã (CSA) 

Optativa II - Manhã (CSA) 

Fórum de notícias; forum de discussão; 

artigos cinetíficos; vídeo aulas; email; chat; 

inidicação da bilioteca virtual do 

Unihorizontes 

Jesus Alexandre Psicologia Jurídica  - Noite 

(CSA)Psicologia Jurídica - Manhã 

(CSA) 

Textos; slides; livros; capítulos de livros; 

forum de discussão; vídeos; chat; 

aplicativo Zoom; atividades como "caça 

palavras" 
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João Ricardo Direito Adminstrativo I - Noite (CSA) 

Direito Administrativo II - Noite (CSA) 

Direito Adminstrativo I - Manhã (CSA) 

Direito Administrativo II - Manhã 

(CSA) 

Fórum de notícias; artigo científico; lives 

ao vivo pelo Facebook; link de vídeo aulas; 

chat 

José Carlos Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado - Noite (Barreiro) 

Ciência Política e Teoria Geral do 

estado - Noite (CSA)  

Sociologia - Noite (CSA)  

Sociologia e Antropologia - Noite 

(CSA) 

Textos; capítulos de livros; artigos; aúdios; 

chat; fórum de notícias; whats; obras; 

vídeos; aplicativo Zoom 

Juliana Gunther NAJ II - Noite (CSA) 

NAJ III - Noite (CSA) 

Petições; pesquisas de jurisprudência; 

disponibilização de autos processuais; 

elaboração de peças; email; whats 

Karla Resende Direito Constitucional I - Noite (CSA) 

Teoria da Constituição - Noite (CSA) 

TCC II - Manhã (CSA) 

Textos; obra virtual; email; forum de 

notícias; slides; chat 

Leonardo Salles TCC II - Noite (CSA) 

TCC II - Manhã (CSA) 

Whats; aplicativo Zoom, atividades; 

bancas de TCC 

Luciano Zille Planejamento de Carreira e Talento - 

Manhã (CSA) 

Textos; chat; vídeos; artigos científicos; 

aplicativo Meet Google; slides 

Marcella Pagani NAJ III - Manhã (CSA) 

NAJ I - Manhã (CSA) 

Petições; pesquisas de jurisprudência; 

disponibilização de autos processuais; 

elaboração de peças; email; whats 

Marcelo Mello Direitos Reais - Manhã (CSA) Atigos científicos; textos; exercícios de 

fixação; slides; chat; fórum de notícias; 

aplicativo Zoom; áudios 

Marcia Teodoro Introdução a Ciência do Direito - 

Noite (Barreiro) 

Prática Simulada Cível - Noite (CSA) 

TCC II - Noite (CSA) 

Textos; slides com áudio; chat; e-mail; 

whats; modelos de petições; atividades; 

bancas de TCC; artigos científicos; vídeo 

aulas; exercícios de fixação; inidcação de 

filmes 

Maria Amália Metodologia Científica - Noite 

(Barreiro) 

Metodologia Científica - Noite (CSA) 

Textos; slides; chat; e-mail; whats; vídeo 

aulas; aplicativo Zoom; fórum de notícias; 

vídeos; filmes 
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Miriam Rondas Iniciação à Extensão - Noite (CSA) 

Iniciação à Extensão - Manhã (CSA)  

Textos; capítulo de livro; artigo científico; 

slides com áudio; fórum de discussão; 

vídeo aulas; aplicativo Zoom; chat 

Monica Queiroz Direito das Obrigações - Manhã 

(CSA)Direito dos Contratos - Manhã 

(CSA) 

Fórum de notícias; aplicativo Zoom; email; 

textos (apostilas); chat; vídeo aulas; 

apostila 

Raphael Rodrigues Tutela de Conhecimento - Noite 

(Barreiro) 

Tutelas Especiais - Manhã (CSA) 

Material escrito; slides; apostilas; textos; 

obras virtuais; chat; áudios 

Ricardo Marques Direito das Obrigações - Noite (CSA) 

Direito dos Contratos - Noite (CSA) 

Direito Econômico - Noite (CSA) 

Chat; vídeo aulas; artigos científicos; aulas 

online pelo aplicativo Criative cloud; slides; 

vídeos; fórum de notícias; textos; podcast; 

fórum de discussão 

Ricardo Murari Direito Internacional Público e 

Privado - Noite (Barreiro) 

Direito Internacional Público e 

Privado - Noite (CSA) 

Direito Econômico (CSA) 

Direito Econômico - Manhã (CSA) 

Vídeo aulas; lousa eletrônica; apostila; 

fórum de notícias 

Rodrigo Magalhães Teoria Geral do Direito Empresarial - 

Noite (Barreiro) 

Teoria Geral do Direito Empresarial - 

Noite (CSA) 

Títulos de Crédito - Noite (CSA) 

Títulos de Crédito - Manhã (CSA) 

Textos; apostilas; artigos científicos; chat; 

livros; obras da biblioteca virtual do 

Unihorizontes; email; fórum de discussão; 

áudios 

Romer Augusto Direitos Reais - Noite (CSA) Slides; fórum de notícias; estudo dirigido; 

chat 

Rosilane Aparecida Planejamento de Carreira - Noite 

(Barreiro) 

Textos; slides; chat; e-mail; whats; vídeo 

aulas; aplicativo Zoom. Fórum de notícias; 

vídeos; artigos científicos;   

Rubia Marques Direito do Trabalho I - Noite (CSA) 

Direito do Trabalho II - Noite (CSA) 

Direito Processual Trabalho - Noite 

(CSA) 

Prática Simulada Trabalhista - Noite 

(CSA) 

Aplicativo Zoom; vídeo aulas; notícias; 

capítulos de livros; fórum de discussão; 

grupo de whatsapp; chat; vídeos 
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Thiago Penido Ciência Política e Teoria Geral do 

Estado - Manhã (CSA) 

Direito Constitucional II - Manhã 

(CSA) 

Prática Simulada Direito Público - 

Manhã (CSA) 

Textos; apostilas; aplicativo Zoom; email; 

reportagens; aúdios; chat; petições; vídeo 

aulas 

Waltinho Alves Direito Constitucional II - Noite (CSA) 

Prática simulada Direito Público - 

Noite (CSA) 

Artigo científico; jurisprudências; notícias; 

provas da OAB; whats; email; chat; email; 

textos; aplicativo Zoom 

Wilson Benevides Tutela Executiva e Liquidação de 

Sentença - Noite (CSA) 

Email; fórum de notícias; aplicativo Zoom; 

fórum de discussão; chat; textos 

 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

ENGENHARIA CIVIL 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Ana Lúcia Magri 

Lopes 

Planejamento de 

Carreira e Talentos 
Aula gravada em PowerPoint e disponibilizada no moodle. 

Atividade avaliativa 1. Chat para esclarecimento de dúvidas 

André Ferreira 

Borges 
Geologia de Engenharia 

Plataforma Moodle: Vídeoaula. Leitura complementar. 

Exercícios. Chat.  

André Ferreira 

Borges 
Hidrologia e Hidráulica 

Plataforma Moodle: Vídeo ilustrativo. Exercícios. Chat. 

Aniel de Melo Dias 
Materiais De Construção 

I 

Videoaula e apresentação de vídeo. Plataforma ZOOM: 

Aula online. 

Aniel de Melo Dias Estruturas De Madeira 

Aula expositiva no quadro branco e discussões em sala. 

Videoaula. Plataforma ZOOM: Aula online. Apresentação de 

vídeo. 

Aniel de Melo Dias 
Instalações Elétricas 

Prediais E Industriais 

Aula expositiva no quadro branco e discussões em sala. 

Videoaula. Plataforma ZOOM: Aula online. Apresentação de 

vídeo. 

Anna Luiza Braga 

Amaral Bicalho 
Fundações 

Videoaula gravada / Disponibilidade no chat do Moodle no 

período da aula. Videoaula através do Zoom. Disponível 

pelo whatsapp para esclarecimentos 

Anna Luiza Braga 

Amaral Bicalho 

Pavimentação e 

Estradas 

Videoaula através do Zoom. Videoaula gravada / 

Disponibilidade no chat do Moodle no período da aula. 

Disponível pelo whatsapp para esclarecimentos 

Claudiomiro Werner 

Chagas 
Introdução A Engenharia 

Zoom – Whatssapp  
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Douglas Lopes de 

Oliveira 
Estruturas Metalicas 

Portal Moodle. As aulas serão expositivas utilizando o zoom 

para aulas reuniões, Uso de Datashow, filmagem, 

montagem de exercícios de fixação, chate exercícios 

guiados. 

Eduardo Villa Saes 

Moreno 

Algoritmo e 

Programação Vídeo aula e dúvidas pelo grupo de whatsapp 

Eliziê Frans de 

Castro Monteiro 

Cálculo Diferencial e 

Integral I 

Aula presencial remota utilizando plataformas como zoom.  

Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, com entrada 

restrita e controlada. As aulas disponibilizavam acesso e 

compartilhamento de tela do professor - para os slides - e 

do aluno - para demonstração de exercícios e explanação 

do conteúdo. Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados 

slides de aula, slides de solução de exercícios, apostilas, 

listas de exercícios, indicação bibliográfica. Para cada aula, 

no Moodle, havia uma atividade referente ao conteúdo com 

o gabarito comentado da mesma além de um questionário 

no moodle. 

Elves Tiago dos 

Santos 
Pontes 

Aula expositiva em vídeo aulas com Power point. Aula 

prática em vídeo aulas com AutoCad + ftools. Aula 

expositiva em vídeo aulas com Mathcad e Power point. 

Acompanhamento via chat e WhatsApp. Aula em vídeo 

José Alexandre Péret 

Dell’Isola 

Saneamento e Meio 

Ambiente 

Aula Aplicada pelo Google Meet em endereço retransmitido 

pela aluno Yngred. Exercício Prático / Redistribuição de 

Pontos conforme acordo Coordenação-Professores - 

Google Meet. Aula Teórica - Reunião de Orientação de PI - 

Google Meet. Vídeos e discussões - Google Meet. 

Exposição de Filme e Quiz aplicado através de Teste em 

Google Forms (com consulta) - Google Meet. Correção de 

Quiz e aula expositiva - Reunião de Orientação de PI - 

Google Meet. Aula Teórica - Google Meet. Aula Expositiva - 

Google Meet. Quiz aplicado através de Teste em Google 

Forms (com consulta) 

Jose Dimas Rietra 

Teoria das Estruturas e 

Estabilidade das 

Construções I Lista de Exercicio. Video aula. Chat. Whatsapp 

Maria Amália 

Marques de Freitas 
Metodologia Científica Aula pelo zoom. Apresentação de PowerPoint  e vídeo aula 

com o conteúdo postada no moodle. 
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Mariana Silveira de 

Barros Ribeiro 

Resistência e Qualidade 

dos Materias 
Aula remota no ZOOM, exercícios e orientação via 

whatsapp 

Marlise Aparecida 

Loura 

Inovação Social E 

Tecnologica 

Vídeo aula pela plataforma zoom, com um conjunto de 

slides e exemplos de casos práticos, foi demonstrado aos 

alunos como se dá a cooperação entre entidades para 

promoção da inovação. Foi solicitado aos alunos que 

buscassem na internet, durante a aula exemplos de 

cooperação a partir dos conceitos de tríplice hélice, 

quádrupla hélice e quíntupla hélice. Com os exemplos do 

Brasil e do Mundo, mostrando negócios sociais em 

andamento, baseando em palestras do TED,  pode-se 

observar como a teoria funciona na cooperação entre 

universidades, empresas, governos e sociedade para 

promoção da inovação. Material e vídeo posteriormente 

disponibilizado na Plataforma Moodle 

Maryelle Carolina 

Gonçalves Soares 

Gestão De Equipes De 

Alto Desempenho 

Conteúdo disponibilizado aos alunos, por meio de Power 

Point e vídeo da aula complementar. Estudo de Casos – 

Vídeo aula. Vídeo Ilustrativo do Conteúdo.  Disponibilização 

do professor durante a aula para esclarecimento de 

dúvidas. 

Ricardo Estanislau 

Braga 

Planejamento, 

Orçamento e Gestão de 

Obras Aplicativo Vídeo Conferência 

Rogério Faria D'Avila TCC 
Aula remota por chamada de vídeo 

Rogério Faria D'Avila Estágio Supervisionado 
Aula remota por chamada de vídeo 

Victor Fernando 

Angulo Quiñonez 

Análise de Concreto 

Armado 
Aula Remota –Aulas expositivas usando ferramenta Áudio 

Visual. Trabalho on-line usando o Moddle 

Victor Fernando 

Angulo Quiñonez 

Concreto Armado e 

Protendido 

Trabalho on-line usando o Moddle. Aula Remota –Aulas 

expositivas usando ferramenta Audio Visual. 

Acompanhamento via chat e WhatsApp 
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METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Claudiomiro Werner 

Chagas Introdução a Engenharia  

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das 

aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Link para vários exemplares da bilioteca virtual 

4) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

Wesley Teófilo de 

Oliveira 

Manutenção e Confibilidade 

de Sistemas Produtivos. 

1) Videos aula ao vivo pelo youtube com 

possibilidade dos alunos reassistirem depois por 

meio de um link restrito. 

2) Uso do aplicativo OBS para interação e 

compartilhamento da tela do professor com os 

alunos. 

3) Uso de vídeos assitidos on line e em grupo para 

discussão e estudo de casos dos temas 

relacionados. 

4) Uso de chat ao vivo para perguntar e dúvidas. 

5) Uso do Google drive (Google docs) para 

compartilhamento de arquivos. 

6) Resolução de dúvidas individualmente via e-mail 

para alunos. 

7) Visitas técnicas virtuais a fábricas pe meio de 

vídeos. 
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Sérgio Chaves Caldas Estratégias de Produção  

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Skype,  no 

horário das aulas.  Disponibilizando acesso, criação 

da sala para aula e compartilhamento de tela do 

professor - para os slides - e do aluno - para 

apresentação de trabalhos .                                                                                                                                                                                                    

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados 

slides de aula, artigos para leitura, vídeos e indicação 

bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, realizavamos um 

QUIZZ ou Debate dentro da disciplina e plano de 

aula; 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno 

mais imediato em caso de dúvidas e manter um 

relacionamento e apoio aos  estudantes com maiores 

dificuldades. 

5) Metodologia Ativa, onde possibilitou a interação e 

uma dinâmica da disciplina na troca de 

aprendizagem pelas experiências dos demais 

alunos, quesito fundamental nas aulas presenciais.                                                                                                                                                                                                       

6 ) Estudo de caso em empresas relacionada a 

estratégias da Produção e vantagem competitiva em 

manufatura. 
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Pedro Américo 

Fabricação Auxiliada por 

Computador 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, com 

entrada restrita e controlada. As aulas 

disponibilizavam acesso e compartilhamento de tela 

do professor - para os slides - e do aluno - para 

demonstração de exercícios. O link da aula gravada 

foi disponibilizado a todos os envolvidos e registrado 

na Plataforma Moodle.2) Na Plataforma Moodle, 

foram disponibilizados slides de aula, slides de 

solução de exercícios, apostilas, listas de exercícios, 

indicação bibliográfica.3) Para cada aula, no Moodle, 

havia uma tarefa aberta, possibilitando o envio de 

dúvidas da semana, com upload de arquivos. Como 

as disciplinas envolvem desenho, esta possibilidade 

foi fundamental para registro e comentários online.4) 

Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno mais 

imediato em caso de dúvidas no processo de projeto 

e para poder apoiar estudantes com maior 

dificuldade.5) Aulas de orientação online individual 

programada, abertas a todos. Facilitou a interação e 

possibilitou uma melhor troca de aprendizagem pelas 

experiências dos demais alunos, quesito 

fundamental nas aulas presenciais em formato de 

ateliê, minimizadas por este intermédio. 

Claudiomiro Werner 

Chagas Introdução a Engenharia  

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das 

aulas, filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Link para vários exemplares da bilioteca virtual 

4) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

Priscila Martins 

Ergonomia e Segurança do 

Trabalho 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos científicos e 

documentários para debates. 

Hideraldo Fonseca Processos de Fabricação II 

1) Aulas on line pelo zoom 

2) Power point do professor disponibiizado pelo 

Moodle. 

3)Chats de discussão no Moodle 

4) Disponibilização no Moodle, de textos científicos e 

documentários para debates. 
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Delson Simões de Lima 

Trabalho de Conclusão de 

Curso / ESU 

1) Aula pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico 

disponibilizados no moodle ou com apresentação de 

PowerPoint  e vídeo aula com o conteúdo postada no 

moodle. 

   

Eduardo Moreno 

Termodinâmica / 

Fenômenos de Transporte 

1) Videos aula ao vivo pelo youtube com 

possibilidade dos alunos reassistirem depois por 

meio de um link restrito.2) Uso do aplicativo TEAMS 

para interação e compartilhamento da tela do 

professor com os alunos.3) Uso de vídeos assitidos 

on line e em grupo para discussão e estudo de casos 

dos temas relacionados.4) Uso de chat ao vivo para 

perguntar e dúvidas.5) Uso do Moodle para 

compartilhamento de arquivos.6) Resolução de 

dúvidas individualmente via e-mail para alunos.7) 

Grupo do Whatsapp para tirar dúvidas. 

Roberto Carlos 

Contabilidade Gestão de 

Custos 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados 

vídeos do youtube referente ao conteúdo visto; textos 

para análise e para realização de atividades 

diversas; fórum de discussão; power-point do 

professor gravado com áudio. 

Ana Lúcia Magri Lopes 

Planejamento de Carreira e 

Talentos 

1) Disponibilização de vídeos e textos 

interpretativosno Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e disponibilizadas 

na Plataforma Moodle, nos dias das aulas; 

3) Abertura de chats e foruns de discussão e 

comunicação pelo e-mail institucional, para 

esclarecimentos de dúvidas relativas aos conteúdos 

ministrados; 

4) Disponibilização de teste online sobre o conteúdo 

ministrado 

Maria Amália Marques 

de Freitas Metodologia Científica 

1) Aula pelo zoom, vídeo e conteúdo teórico 

disponibilizados no moodle ou com apresentação de 

PowerPoint e vídeo aula com o conteúdo postada no 

moodle. 
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METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

GESTÃO COMERCIAL E MARKETING 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Liliane Martins Cabral 

Administração de 

Marketing e Serviços 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das aulas, 

filme, textos, artigos e outros materiais 

2) Disponibilização dos vídeos do Power point das aulas 

com audio do professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo, gravadas e disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar a 

comunicação com os alunos 

Ana Maria Mendes 

Goulart 

Organização e Modelos 

Gerenciais 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das aulas, 

filme, textos, artigos e outros materiais 

2) Disponibilização dos Videos do Power point com audio 

do professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo, gravadas e disponibilizadas no Moodle 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar a 

comunicação com os alunos 

5) Orientação online individual dos alunos, aberta a todos 

Marlise Aparecida Loura 

Inovação Social e 

Tecnológica 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão 

de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados 

textos, videos e power-point do professor gravado 

com áudio. 

3) Uso do chat e foruns para comunicação com os 

alunos 
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Arimar Colen Gontijo Cultura Digital 

1) Disponibilização de vídeos e textos interpretativosno 

Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e disponibilizadas na 

Plataforma Moodle, nos dias das aulas; 

3) Abertura de chats e foruns de discussão e comunicação 

pelo e-mails institucional, para esclarecimentos de dúvidas 

relativas aos conteúdos ministrados; 

4) Disponibilização de teste online sobre o conteúdo 

ministrado 

Marlise Aparecida 

Loura 

Inovação Social e 

Tecnológica 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados textos, 

videos e power-point do professor gravado com áudio. 

3) Uso do chat e foruns para comunicação com os alunos 

Marlise Aparecida 

Loura 

Inovação Social e 

Tecnológica 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados textos, 

videos e power-point do professor gravado com áudio. 

3) Uso do chat e foruns para comunicação com os alunos 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

LOGÍSTICA e QUALIDADE - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 
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Maira Marques 

Rodrigues Gestão Ambiental 

1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de tela, 

gravadas ao vivo com o software Zoom e disponibilizadas 

posteriormente para consultas futuras, através de 

hospedagem em canal exclusivo da disciplina no Youtube 

e link para os alunos no Moodle; 

2) Disponibilização de textos ilustrados em PDF através do 

Moodle, debates virtuais ao vivo em conferências gravadas 

pelo Zoom e entrega posterior de conclusões por escrito em 

PDF ou WORD também pelo Moodle; 

3) Aulas práticas com acompanhamento on-line por 

teleconferência, através do Zoom, também gravadas e 

disponibilizadas posteriormente, pelo mesmo método; 

4) Disponibilização de todo o conteúdo de todas as aulas 

dadas, com utilização de slides de Powerpoint e textos, em 

PDF e em vídeo; 

5) Disponibilização de Tarefas Avaliativas em PDF, com 

entrega de textos e desenhos em PDF, pelo Moodle. 

Claudiomiro Werner 

Chagas Gestão de Transporte 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das aulas, 

filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Link para vários exemplares da bilioteca virtual 

4) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo 

Caissa Veloso Cenários Economicos 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, com 

entrada restrita e controlada. As aulas disponibilizavam 

acesso e compartilhamento de tela do professor - para os 

slides - e do aluno - para demonstração de exercícios. O 

link da aula gravada foi disponibilizado a todos os 

envolvidos e registrado na Plataforma Moodle. 

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados slides de 

aula, slides de solução de exercícios, apostilas, listas de 

exercícios, indicação bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, havia uma tarefa aberta, 

possibilitando o envio de dúvidas da semana, com upload 

de arquivos. Como as disciplinas envolvem desenho, esta 

possibilidade foi fundamental para registro e comentários 

online. 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno mais 

imediato em caso de dúvidas no processo de projeto e para 

poder apoiar estudantes com maior dificuldade. 
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Rogério Naves 

Rezende Logística Empresarial 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, com 

entrada restrita e controlada. As aulas disponibilizavam 

acesso e compartilhamento de tela do professor - para os 

slides - e do aluno - para demonstração de exercícios. O 

link da aula gravada foi disponibilizado a todos os 

envolvidos e registrado na Plataforma Moodle.2) Na 

Plataforma Moodle, foram disponibilizados slides de aula, 

slides de solução de exercícios, apostilas, listas de 

exercícios, indicação bibliográfica.3) Para cada aula, no 

Moodle, havia uma tarefa aberta, possibilitando o envio de 

dúvidas da semana, com upload de arquivos. Como as 

disciplinas envolvem desenho, esta possibilidade foi 

fundamental para registro e comentários online.4) Utilizou-

se, também, o whatsapp, para retorno mais imediato em 

caso de dúvidas no processo de projeto e para poder apoiar 

estudantes com maior dificuldade.5) Aulas de orientação 

online individual programada, abertas a todos. Facilitou a 

interação e possibilitou uma melhor troca de aprendizagem 

pelas experiências dos demais alunos, quesito fundamental 

nas aulas presenciais em formato de ateliê, minimizadas 

por este intermédio. 

Wesley Teófilo de 

Oliveira 
Empreendedorismo 

1) Videos aula ao vivo pelo youtube com possibilidade dos 

alunos reassistirem depois por meio de um link restrito. 

2) Uso do aplicativo OBS para interação e 

compartilhamento da tela do professor com os alunos. 

3) Uso de vídeos assitidos on line e em grupo para 

discussão e estudo de casos dos temas relacionados. 

4) Uso de chat ao vivo para perguntar e dúvidas. 

5) Uso do Google drive (Google docs) para 

compartilhamento de arquivos. 

6) Resolução de dúvidas individualmente via e-mail para 

alunos. 

7) Visitas técnicas virtuais por meio de vídeos. 
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Delson Simões de 

Lima 

Metrologia, Leitura e 

Interpretação de 

Desenho Técnico 

1) Disponibilização do conteúdo das aulas na tela principal 

do Moodle similar aos sites de internet. 

2) Disponibilização do conteúdo dos slides e textos. 

3) Aulas on-line com videos explicativos dos slides com 

narração do professor, da tela do conteúdo disponibilizado 

no Moodle com narração do professor e explicativos com a 

imagem do professor e recursos práticos como, por 

exemplo, instrumentos de medição. 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar a 

comunicação com os alunos. 

5) Exercícios e testes on-line na Plataforma Moodle. 

6) Disponibilização de vídeos externos para enriquecimento 

do conteúdo ministrado. 

Delson Simões de 

Lima 

Sistemas da Informação 

Aplicados a Logística 

1) Disponibilização do conteúdo das aulas na tela principal 

do Moodle similar aos sites de internet.2) Disponibilização 

do conteúdo dos slides e textos.3) Aulas on-line com videos 

explicativos dos slides com narração do professor, da tela 

do conteúdo disponibilizado no Moodle com narração do 

professor e explicativos com a imagem do professor.4) 

Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar a 

comunicação com os alunos.5) Exercícios e testes on-line 

na Plataforma Moodle.6) Disponibilização de vídeos 

externos para enriquecimento do conteúdo ministrado. 

ERIKA NERI STOLE 

FERREIRA 

Negócios em Comércio 

Eletrônico/ Cultura 

Digital 

1) Vídeo-aulas on-line expositivas com slides de 

Powerpoint e vídeos por compartilhamento de tela, 

gravadas ao vivo com o software Zoom e disponibilizadas 

posteriormente para consultas futuras, através de 

hospedagem em canal exclusivo da disciplina no Youtube 

e link para os alunos no Moodle; 

2) Disponibilização de textos ilustrados em PDF através do 

Moodle, debates virtuais ao vivo em conferências gravadas 

pelo Zoom e entrega posterior de conclusões por escrito em 

PDF ou WORD também pelo Moodle; 

3) Aulas práticas com acompanhamento on-line por 

teleconferência, através do Zoom, também gravadas e 

disponibilizadas posteriormente, pelo mesmo método; 

4) Disponibilização de todo o conteúdo de todas as aulas 

dadas, com utilização de slides de Powerpoint e textos, em 

PDF e em vídeo; 

5) Disponibilização de Tarefas Avaliativas em PDF, com 

entrega de textos e desenhos em PDF, pelo Moodle. 
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Tueli Tavares Logística da Distribuição 

1)  Aulas interativas online via Aplicativo Zoom, com 

entrada restrita e controlada. As aulas disponibilizavam 

acesso e compartilhamento de tela do professor - para os 

slides - e do aluno - para demonstração de exercícios. O 

link da aula gravada foi disponibilizado a todos os 

envolvidos e registrado na Plataforma Moodle. 

2) Na Plataforma Moodle, foram disponibilizados slides de 

aula, slides de solução de exercícios, apostilas, listas de 

exercícios, indicação bibliográfica. 

3) Para cada aula, no Moodle, havia uma tarefa aberta, 

possibilitando o envio de dúvidas da semana, com upload 

de arquivos. Como as disciplinas envolvem desenho, esta 

possibilidade foi fundamental para registro e comentários 

online. 

4) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno mais 

imediato em caso de dúvidas no processo de projeto e para 

poder apoiar estudantes com maior dificuldade. 

5) Aulas de orientação online individual programada, 

abertas a todos. Facilitou a interação e possibilitou uma 

melhor troca de aprendizagem pelas experiências dos 

demais alunos, quesito fundamental nas aulas presenciais 

em formato de ateliê, minimizadas por este intermédio. 

Rosilaine Aparecida 

Pinto 

Gestão de Equipes de 

Alto Desempenho 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das aulas, 

textos e artigos2) Video Aulas gravadas, postadas no 

YouTube e disponibilizado por rótulo no Moodle + power 

point3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo, gravadas e disponibilizadas no Moodle4) Chats, 

foruns e grupo de whatsapp para facilitar a comunicação 

com os alunos 

5) Disponibilização de teste online sobre o conteúdo 

ministrado. 

 6) Orientação online microsoft TEAMS e skype individual 

dos alunos, aberta a todos (mas teve pouca adesão). 

7) Utilizou-se, também, o whatsapp, para retorno mais 

imediato em caso de dúvidas no processo de projeto e para 

poder apoiar estudantes com maior dificuldade. 

8) Pod cast disponibilizado aos alunos. 

9) indicação de vídeo complementar do youtube e filmes 

para ilustrar os conteúdos. 

10) Disponibilização de Tarefas Avaliativa e de Fixação do 

conteúdo. 
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Ione Becattini 
Fundamentos da 

Qualidade 

1) Disponibiização de powerpoint com conteúdo das aulas, 

filme, textos e artigos 

2) Videos do Power point com audio do professor 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo 

4) Chats, foruns e grupo de whatsapp para facilitar a 

comunicação com os alunos 

5) Orientação online individual dos alunos, aberta a todos 

6) Aulas por vídeo gravado no celular e lançado no 

Youtube, e conteúdo teórico disponibilizados no Moodle. 

7) Textos e o powerpoint das aulas, disponibilizados no 

Moodle. 

8) Disponibilização de todo o conteúdo de todas as aulas 

dadas, com utilização de slides de Powerpoint e textos, em 

PDF e em vídeo; 

9) Disponibilização de Tarefas Avaliativas para todos os 

conteúdos ministrados, com entrega pelo Moodle. 

10) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados vídeos do 

youtube referente ao conteúdo visto; textos para análise e 

para realização de atividades diversas. 

11) Disponibilização no Moodle, de textos científicos  

12) Todas aulas, plantão pelo grupo de whatsapp, de 20h 

as 21h 

 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - CURSO DE 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Professor Disciplina 

                                                                  

Tipos de Conteúdos   

Caissa Veloso Cenarios Econômicos Slides - Textos -  Criou Grupo De Whatsapp S 

Ana Karine 

Nery Carneiro 

Planejamento De Carreira 

E Taletos 

Video De Terceiros - Slides - 

Word - Aplicativo Zoom Criou Grupo De Whatsapp S 

Ana Karine 

Nery Carneiro 

Treinamento E 

Desenvolvimento Em Rh 

Video De Terceiros - Slides - 

Word - Aplicativo Zoom Criou Grupo De Whatsapp S 

Indira Barreto 

Sistemas Organizacionais 

E Sistemas De Rh Aplicativo Zoom Criou Grupo De Whatsapp S 



88 

 

  

Sandson 

Almeira Sociologia Do Trabalho 

Slides - Videos Próprios - 

Aplicativo Zoom Criou Grupo De Whatsapp S 

Helena 

Belintani 

Trabalho Prático De 

Conclusão De Curso Manuais - Slides E Artigos Criou Grupo De Whatsapp S 

Ana Lúcia 

Magri 

Planejamento De Carreira 

E Talentos 

Video De Terceiros - Slides - 

Word - Links - Foruns Criou Grupo De Whatsapp S 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

GESTÃO DA SEGURANÇA PRIVADA - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 

Adenilton Souza 

Planejamento Estratégico e Projetos 

de Segurança Privada 

1) Disponibiização na Plataforma Moodle de 

conteúdo das aulas, textos e artigos 

2) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo 

3) Reuniões com alunos por meio do whatsapp 

e Skipe para tirar dúvidas e melhor interação                                                                                                                                                                                      

4) Distribuição e correção de atividades via 

Plataforma Moodle. 

Adriana Amado 
Sociologia da Violência e da 

Criminalidade 

1) Disponibilização na Plataforma Moodle de 

conteúdo escrito das aulas, sendo Apostila de 

criação própria, artigos científicos e livros 

digitais  

2) Videos do Power point com audio do 

professor explicando o conteúdo de cada aula, 

postados no youtube e disponibilizados por 

meio de rótulo na Plataforma Moodle 

3) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo, tirar dúvidas e melhor 

interação 

4) Chats e foruns de discussão via Plataforma 

Moodle                                                                                                                                                                                                                                                              

5) Distribuição e correção de atividades via 

Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                                                             

6) Uso do e-mail institucional para tirar dúvidas 

e interagir com alunos. 

Carlos Alberto 

Zanandreis 
Gestão de Segurança de Eventos 

1) Disponibilização na Plataforma Moodle de 

conteúdo das aulas, textos e livros  digitais 
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Gestão do Conhecimento, Inteligência 

e Contrainteligência 

2) Lives gravadas no Youtube, Facebook e 

Zoom e disponibilizadas na Plataforma Moodle 

em cada aula, além de disponibilizadas 

posteriormente para consultas futuras, através 

de hospedagem em canal exclusivo da 

disciplina no Youtube e link para os alunos no 

Moodle  

3) Chats e foruns de discussão por meio do 

Whatsapp e Facebook 

4) Disponibilização e correção de atividades 

via Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                                    

5) Uso do e-mail institucional para tirar dúvidas 

e interagir com alunos. 

Geórgia Silva Vianna 

Introdução à Gestão da Segurança 

Privada 

1) Disponibilização de textos e vídeos na 

Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Explicação de todo o conteúdo, aula a aula, 

com gravação de som e disponiblização na 

Plataforma Moodle                                                                                                                                                

3) Reuniões por meio de grupo de Whatsapp 

para tirar dúvidas e melhor interação                                                                                                                                                                                                          

4) Disponibilização de atividades e correção 

via Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                                     

5) Uso do e-mail institucional para tirar dúvidas 

e interagir com alunos. 

Gustavo Henrique 

Dolisse 
Cultura Digital 

1) Video Aulas gravadas, postadas no 

YouTube e disponibilizado por rótulo no 

Moodle + power point2) Todas aulas, plantão 

pelo grupo de whatsapp 3) Durante o semestre 

nos trabalhos,  foram aplicado textos,  artigos 

e produções inéditas,  para estimular o senso 

crítico e interpretação dos alunos diante o 

curso, a atualidade e os conceitos aplicados 

em sala de aula                                                                                                                                                                                                                                                                

4) Distribuição e correção de atividades por 

meio da Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                         

5) Uso do e-mail institucional para tirar dúvidas 

e melhor interação com alunos. 
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Hugo e Silva 
Trabalho Prático de Conclusão de 

Curso 

1) Reuniões por meio de grupo de Whatsapp 

para explicação do contéudo e de cada etapa 

de construção do TPCC                                                                                                                              

2) Reuniões individuais por meio do Whatsapp 

para orientação de cada etapa de constução 

do TPCC                                                                                                                                                                     

3) Uso do e-mail institucional para tirar 

dúvidas, receber e devolver etapas corrigidas 

e orientar a construção do TPCC                                                                                                                             

4) Reunião de pre-banca por meio da 

plataforma Zoom                                                                                                                                                                                                                                                             

5) Banca realizada por meio da plataforma 

Zoom. 

Miriam de Oliveira 

Rondas 
Iniciação à Extensão 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram 

disponibilizados vídeos do youtube referente 

ao conteúdo visto;                                                                                                                                                                        

3) Disponibilização na Plataforma Moodle de 

textos para análise e para realização de 

atividades diversas                                                                                                                                                         

4) Realização de fórum de discussão na 

Plataforma Moodle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5) Disponibilização na Plataforma Moodle de 

power-point do professor com explicação com 

áudio                                                                                                                                                                                     

6) Uso de e-mail institucional para tirar dúvidas 

e melhor interagir com alunos. 

Paulo Sérgio Silva 
Gestão de Contingências e 

Gerenciamento de Crises 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a 

discussão de conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram 

disponibilizados textos, videos e power-point 

do professor gravado com áudio 

3) Reuniões via Zoom e Whatsapp para 

explicar conteúdo, tirar dúvidas e interagir com 

alunos                                                                                                                                                                                                                                                        

4) Uso de e-mail institucional para tirar dúvidas 

e melhor interagir com alunos. 

 

METODOLOGIA DAS AULAS REMOTAS - CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIHORIZONTES - Curso: 

SERVIÇO SOCIAL - 2020-1 

Professor Disciplina Tipos de Conteúdo 
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Anamélia da Costa e 

Silva 

Supervisão Acadêmica de 

Estágio Orientada e 

Prática III 

1) Grupos de whatsapp criado para conversar melhor com 

cada turma; 

2) Power-point gravados; 

3) Chat's, fóruns de discussão e debates; 

4) E-mail instituicional, gravação de vídeo aulas. 

Indira Barreto 

Trabalho de Conclusão de 

Curso 

1) Grupos de whatsapp criado para conversar melhor com 

cada turma; 

2) Atendimento individualizado via vídeo chamadas para 

esclarecimentos de dúvidas dos alunos acerca do seu 

tema; 

3) Chat's, fóruns de discussão e debates; 

4) E-mail instituicional. 

José Carlos Batista Teoria Política 

1) Disponibilização de vídeos e textos no Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e disponibilizadas na 

Plataforma Moodle, nos dias das aulas; 

3)Textos e artigos relacionados à matéria; 4) Aulas ao 

vivo nas plataformas Zoom e TEAMS. 

Juliano Aparecido de 

Almeida 

Política Setoria - Criança 

Adolescente e Pessoas 

com Deficiência ; 

Diversidade na Sociedade 

Brasileira; Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

1) Grupos de whatsapp criado para conversar melhor com 

cada turma; 

2) Power-point gravados; 

3) Chat's, fóruns de discussão e debates; documentários 

para debates; 

4) E-mail instituicional, gravação de vídeo aulas. 

Leonardo Koury 

Martins 

Economia Colaborativa; 

Serviço Social e 

Realidade Regional e 

Serviço Social e Meio 

Ambiente. 

1) Grupos de whatsapp criado para conversar melhor com 

cada turma; 

2) Power-point gravados; 

3) Chat's, fóruns de discussão e debates; 

4) E-mail instituicional, gravação de vídeo aulas. 

Jesus Alexandre 

Monteiro 

Psicologia Aplicada ao 

Serviço Social; Trabalho e 

Sociabilidade 

1) Criação do canal no Youtube; 

2)  Aulas ao vivo via Zoom, gravadas e disponibilizadas 

posteriormente; 

3) Power-point gravados explicando todo o conteúdo a 

ser ministrado no dia e disponibilização do mesmo no 

Moodle; 

4) Disponibilização de textos, artigos, e-mail, chat's e 

grupos de whatsapp. 
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Miriam de Oliveira 

Rondas Iniciação à Extensão 

1) Aulas on-line ao vivo via Zoom para a discussão de 

conteúdo 

2) Na Plataforma Moodle foram disponibilizados vídeos 

do youtube referente ao conteúdo visto; textos para 

análise e para realização de atividades diversas; fórum de 

discussão; power-point do professor gravado com áudio. 

Rebeca Pires Oliveira 

Pesquisa em Serviço 

Social; Administração e 

Planejamento em Serviço 

Social; Supervisão 

Acadêmica de Estágio 

Orientado e Prático III. 

1) Grupos de whatsapp criado para conversar melhor com 

cada turma; 

2) Power-point gravados; 

3) Chat's, fóruns de discussão e debates; 

4) E-mail instituicional, gravação de vídeo aulas. 

Suênya Thatiane 

Souza de Almeida 

Supervisão Acadêmcia de 

Estágio - Atribuições e 

Competências; Política 

Setorial - Idoso; 

Supervisão Acadêmica de 

Estágio Orientado e 

Prático II. 

1) Criação do canal no Youtube; 

2)  Aulas ao vivo via Zoom, gravadas e disponibilizadas 

posteriormente; 

3) Power-point gravados explicando todo o conteúdo a 

ser ministrado no dia e disponibilização do mesmo no 

Moodle; 

4) Disponibilização de textos, artigos, e-mail, chat's e 

grupos de whatsapp para maior aproximação com as 

turmas. 

Waldeir Eustáquio dos 

Santos 

Análise de Programas e 

Projetos Sociais; 

Supervisão Acadêmica de 

Estágio Orientado IV. 

1) Disponibilização de vídeos e textos no Moodle 

2) Aulas gravadas via PowerPoint e disponibilizadas na 

Plataforma Moodle, nos dias das aulas; 

3)Textos e artigos relacionados à matéria; 4) Aulas ao 

vivo nas plataformas Zoom e TEAMS. 

 

 

Com a experiência vivenciada no primeiro semestre de 2020, para o segundo semestre, as 

aulas remotas foram ministradas obedecendo um mesmo padrão para todas as disciplinas 

ofertas em todos os cursos, conforme diretrizes abaixo: 

 

1. As disciplinas dos cursos foram ministradas utilizando três modelos distintos, a saber: 

disciplinas com aulas remotas (em que o professor atende uma ou mais turmas em um único 

horário/turno), disciplinas com aulas remotas assíncronas (em que o professor da disciplina 

atende mais de uma turma em horários ou turnos diferentes) e aulas na modalidade EAD 

(ministrada na plataforma black board pela equipe EAD do Unihorizontes). 

 

2. A Plataforma Moodle é o Ambiente Virtual onde foram hospedados os conteúdos de 

todas as disciplinas ministradas por meio de aulas remotas, nos dois modelos, tais como 
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textos, artigos, capítulos de livros, apostilas, slides, vídeos, vídeo-aulas; bem como as provas 

(intermediárias, finais, supletivas e de exames especiais; Atividades de desenvolvimento e 

Fixação do Conhecimento (ADFC) e outras atividades avaliativas propostas pelos 

professores. 

 

3. (A) A ferramenta tecnológica institucional para as aulas remotas ao vivo foi o aplicativo 

Team, da Microsoft, com a qual o Unihorizontes tem parceria. O tutorial para o uso da 

ferramenta Team estava disponível no portal do professor. O uso mais abrangente da 

ferramenta foi explorado no Seminário Pedagógico do dia 22 de agosto, razão pela qual foi 

obrigatória e estratégica a presença virtual do professor. 

(B) A parceria com a Microsoft traz benefícios aos alunos e vai facilitar a realização de 

trabalhos acadêmicos devido a possibilidade de acesso ao pacote office (Word, Excel e Power 

Point), seja de forma on line ou baixando o instalador para o seu dispositivo, assim que todos 

os alunos forem cadastrados. Enquanto existir o vínculo do aluno com a nossa Instituição o 

aluno terá o licenciamento dos softwares do pacote. 

 

4. As aulas remotas tiveram obrigatoriamente dois momentos de comunicação ao vivo do 

professor (de forma on line ou síncrona) tanto na abertura, quanto no encerramento, por meio 

da utilização do aplicativo Microsoft Teams. Os tempos de exposição e fala do professor “ao 

vivo” puderam variar de uma disciplina para outra, conforme a dinâmica da aula. Mas o 

professor esteve conectado durante todo o tempo da aula. 

 

5- O Centro Universitário Unihorizontes recomendou fortemente que as aulas remotas fossem 

divididas em três momentos para criar uma dinâmica mais atraente para os alunos: 

 

Momento 1 – Introdução e exposição do conteúdo: Na introdução o professor devia estar ao 

vivo para explicar aos alunos como seria a dinâmica pedagógica das aulas e a distribuição do 

tempo nas diferentes atividades propostas.  

A exposição do conteúdo deveria fornecer a base para os dois momentos posteriores e 

deveria ser gravado e postado na Plataforma Moodle, permitindo consultas posteriores.  

O conteúdo também pôde ser transmitido por meio de aulas gravadas (vídeos do professor, 

slides com áudio, etc.) ou leitura de texto para posterior discussão. 

1. O conteúdo foi disponibilizado ao aluno na Plataforma Moodle.  

2. As vídeo-aulas foram de autoria do professor da disciplina. Foi vedado o uso de vídeo aulas 

de professores de outra IES ou de material com referência ou logomarca de outra IES onde o 

professor porventura lecione. 
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3. Somente puderam ser utilizados vídeos baixados da internet se o mesmo fosse de domínio 

público.  

 

Momento 2 – momento do aluno – Neste momento o professor deveria promover discussões 

em grupo, debates, pesquisa, exercícios, práticas pedagógicas diversas, etc. de forma a 

desenvolver e ampliar o conhecimento sobre o conteúdo apresentado, com a supervisão do 

professor. Não houve necessidade de gravar este momento. 

 

Momento 3 - Encerramento, conclusão ou correção dos trabalhos desenvolvidos no momento 

2, anotação da presença dos alunos e orientação dos grupos de Projeto Interdisciplinar, mesa 

redonda, e Projeto de Extensão conforme o cronograma do professor. A gravação deste 

momento ficcou a critério do professor. 

Notas: a distribuição de tempo entre os três momentos dependeu da dinâmica de cada 

disciplina.  

1. O Professor deveria dar um intervalo de 15 minutos no decorrer das atividades, 

obedecendo, aproximadamente, os mesmos horários das aulas presenciais daquele turno, 

isto é, as 9 h30 (turno da manhã) e 20h45 (turno da noite). 

2. O professor pôde utilizar as dependências do Unihorizontes para gravar ou transmitir suas 

aulas. 

3. A Plataforma Moodle foi customizada para atender a padrões mínimos de organização dos 

conteúdos postados e das atividades desenvolvidas, com locais predefinidos para postagem 

dos dados introdutórios da disciplina e do professor, do plano de ensino, dos tópicos 

abordados na disciplina, conforme o conteúdo programático do plano de ensino, das provas, 

ADFCs e de outras atividades avaliativas propostas pelo professor.  

4. As aulas remotas tiveram a mesma duração das aulas presenciais, com a obrigatoriedade 

da presença do professor durante todo o tempo, no horário previsto da disciplina. 

 

Os professores designados para disciplinas remotas assíncronas não tiveram a 

obrigatoriedade de estar presente nos horários e turnos previstos da disciplina. Neste caso, o 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão vai definiu o horário em que o professor registrou o seu 

ponto e esteve disponível para atendimento do aluno no Microsoft Team. 

1. Todo professor usou bibliografia da biblioteca virtual, tanto para a bibliografia básica como 

as complementares. 

2. O professor registrou o seu ponto no portal acadêmico, de entrada e de saída, nos mesmos 

horários previstos das aulas presenciais, ou conforme a definição do Pró-Reitor de Graduação 

e Extensão, se o modelo da disciplina fosse de aulas remotas assíncronas.  
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3. A presença do aluno nas aulas foi anotada pelo professor na lista de chamada 

disponibilizada pela secretaria de ensino, no momento inicial e final das aulas remotas e foi 

ser lançada no portal acadêmico em até 15 dias após a realização das mesmas. Considerando 

as deficiências das conexões virtuais, o aluno foi considerado presente se em pelo menos 

uma das chamadas ele estivesse na sala virtual. 

 

Quanto às avaliações intermediárias foram aplicadas as seguintes medidas: 

 

Na inviabilidade de aplicação presencial da Prova Intermediária, a mesma foi substituída por 

duas avaliações intermediárias, no valor de 12 e de 13 pontos, respectivamente. As 

avaliações foram identificadas como Primeira Avaliação Intermediária e Segunda Avaliação 

Intermediária e postadas pelo professor simultaneamente na Plataforma Moodle, no dia da 

aula do professor (disciplinas remotas) ou na data em que o professor estava disponível para 

atendimento aos alunos (disciplinas remotas assíncronas). 

 

Os alunos baixaram e resolveram as questões das duas avaliações e disponibilizaram 

novamente na Plataforma Moodle, dentro dos prazos máximos estipulados. 

  

O professor programou na Plataforma Moodle a data e o horário final para o aluno 

disponibilizar os arquivos com as respostas das avaliações atendendo a estes prazos. 

 

Para as Provas Finais foram tomadas as seguintes medidas: 

 

Foi inviável a aplicação presencial das Provas Finais, Supletivas e Exames Especiais, como 

gostaríamos, devido às restrições sanitárias, então foram seguidas as diretrizes institucionais 

referentes a aplicação das mesmas, conforme descrito a seguir: 

 

As provas constituem um recurso para a aprendizagem e um instrumento que facilita a 

integração interdisciplinar. Além disso, as provas escritas têm como objetivos verificar o 

aprendizado; o conhecimento apreendido pelo aluno sobre um determinado tema; sua 

capacidade de interpretar, analisar e resolver questões próprias da sua área de atuação 

profissional ou aquelas que trouxerem contribuições na sua formação como indivíduo. Além 

disso, a IES deve prepará-los para um sistema de avaliação adotada pelo MEC (ENADE) e 

para concursos típicos em suas respectivas áreas.  Portanto, não é um sistema para testar 

simplesmente a memória do aluno (decorar uma fórmula ou uma definição), mas possibilitar 
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o uso contextualizado dessas definições ou fórmulas nos momentos em que são requeridos 

e com adequação.  

 

Então, mesmo em disciplinas como matemática, física, química, estatística e outras de 

formação básica a IES determinou uma contextualização das questões avaliativas das provas 

de forma que contribua com os objetivos da IES. 

 

No dia da prova e no horário integral da sua aula, o professor esteve disponível online no 

TEAMS (aulas síncronas) ou no e-mail ou em outro canal de comunicação desenvolvido pelo 

professor ao longo do semestre para prestar possíveis esclarecimentos aos alunos. Foi 

recomendado ao professor que não utilizasse o chat do Moodle para fazer estes 

esclarecimentos, para não sobrecarregar a plataforma. O professor marcou o ponto de 

entrada e saída no portal, conforme é feito normalmente. 

 

Na primeira aula após a prova, o professor fez a correção da prova, comentando e discutindo 

com seus alunos as respostas esperadas em cada questão.  

 

Assim, o segundo semestre do ano de 2020 caracterizou-se por uma evolução significativa 

da metodologia de ensino-aprendizagem remota, com a definição da ferramenta de 

transmissão das aulas remotas (Microsoft TEAMS) e a incorporação e padronização das 

melhores práticas desenvolvidas internamente pelos nossos professores ao longo do primeiro 

semestre e também de outros benchmarks esternos. 

 

Quanto às diretrizes para a garantia da qualidade do ensino da Graduação o Centro 

Universitário Unihorizontes, empreendeu as seguintes ações no triênio (2018/2019/2020): 

 

 Diretrizes Institucionais relativas ao perfil do corpo docente desejado que orienta os 

coordenadores de curso tanto nos processos seletivos de novos professores quanto na 

manutenção dos professores que constituem o corpo docente atual da instituição;  

 Projeto de Excelência Acadêmica para a Graduação, no qual foram desenvolvidas, 

semestralmente, diversas atividades destinadas à melhoria da qualidade dos cursos de 

Graduação Bacharelado e de Tecnologia. No ano de 2018 este Projeto foi voltado para o 

ENADE 2018, que compreendia os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, 

Serviço Social, Logística, Gestão Comercial e Gestão da Qualidade. Os cursos de Ciências 

Econômicas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira e Marketing, apesar de 
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estarem nas áreas de avaliação, tivemos somente alunos ingressantes por se tratarem de 

cursos iniciados este ano;   

 Projeto ENADE para a Graduação, no qual são desenvolvidas, semestralmente, diversas 

atividades destinadas à melhoria da qualidade dos cursos de Graduação Bacharelado e de 

Tecnologia nas modalidades presencial e a distância. No ano de 2019 este Projeto foi voltado 

para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção. Os cursos de Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Elétrica, apesar de estarem nas áreas de avaliação, tivemos 

somente alunos ingressantes por se tratar de cursos sem alunos concluintes;  

 Prática de ações inovadoras nas atividades de ensino, implementando e aperfeiçoando os 

novos recursos didático-pedagógicos, buscando agregar as novas tecnologias às 

metodologias educacionais e estimulando os docentes à prática da metodologia ativa; 

 Incentivo às atividades complementares e extracurriculares do corpo discente, facilitando a 

aproximação da vivência acadêmica à vivência profissional, e o consequente desenvolvimento 

de competências e habilidades que garantam ao egresso a colocação profissional e o 

desenvolvimento da responsabilidade social; 

 Incentivo e apoio ao desenvolvimento de ações pedagógicas por meio da interface entre 

ensino, pesquisa e a extensão, objetivando a produção de novos conhecimentos, a partir de 

processos investigativos demandados pelas necessidades econômicas e sociais; 

 Reuniões mensais dos Coordenadores com os representantes de turma; 

 Reuniões semestrais de colegiado em todos os cursos de graduação, nas modalidades 

presencial e a distância, e pós-graduação da Instituição; 

 Realização de diversos eventos semestrais como Saraus, Semana de Estudos nos cursos, 

eventos específicos, visita técnica, juris, entre outros; 

 Oferta de disciplinas com conteúdo aberto em todos os cursos, tais como seminários, 

optativas e workshops, visando possibilitar maior flexibilidade curricular aos alunos dos cursos 

de graduação, conforme orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais; 

 Reuniões periódicas do NDE de cada curso com o objetivo de zelar pelo cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação Bacharelado e de Tecnologia 

nas modalidades presencial e a distância, além de outras recomendações preconizadas pela 

legislação vigente; 

 Discussão e planejamento de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos 

de graduação presencial e a distância para atividades de extensão; 

 Atualização e modernização dos PPC’s (Projeto Pedagógico de Curso) de todos os cursos; 

 Redesenho da Matriz curricular dos cursos com a inserção de disciplinas obrigatórias, comuns 

a todos os cursos e de disciplinas transdisciplinares; 
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 Revisão e atualização das ementas e bibliografias dos planos de ensino das disciplinas de 

todos os cursos; 

 Realização dos Seminários Pedagógicos para o Corpo Docente, das modalidades presencial 

e a distância, no início de cada semestre letivo, sempre abordando temas pedagógicos para 

auxiliar os docentes em sala de aula e para a vida acadêmica em geral: 

 Revisão e atualização das disciplinas ofertadas no âmbito da pós-graduação stricto sensu.  

 

No triênio (2018-2019-2020) os temas abordados nos Seminários Pedagógicos foram os 

seguintes: 

 

XXII Seminário Pedagógico 

Tema: Competências para a Docência e Recursos de Mobilização; 

 

XXIII Seminário Pedagógico 

Tema: Considerando a importância da proposta do Seminário Pedagógico e os processos 

pedagógicos e metodológicos em transição, no segundo semestre não foi ofertado o 

Seminário Pedagógico e para não perder o foco, foi enviado semanalmente, até o final do 

semestre, textos ou matérias relacionados às novas concepções e metodologias a serem 

implantadas na sala de aula, para leitura e reflexão. 

 

XXIX Seminário Pedagógico – 23/02/2019 

Tema: Sala de aula interativa 

Prof.ª Cynthia Enoque 

 

XXX Seminário Pedagógico – 31/08/2019 

Tema: Trabalho, missão e comunicação: maneiras diferentes de criarmos conexões 

Prof. Wayner Oliveira 

 

XXXI Seminário Pedagógico do Centro Universitário Unihorizontes, foi realizado no dia 22/08, 

pela Plataforma Microsoft TEAMS, 9h às 12h, e abordou os seguintes temas. 

– Uso da Plataforma Microsoft TEAMS nas aulas remotas  

– Melhores Práticas de Aulas Remotas  

– Plataforma Moodle padronizada  

– Diretrizes Institucionais para o 2º Semestre de 2020  
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2.2.4 Coerência entre o PDI e as práticas de extensão 

 

O Centro Universitário Unihorizontes visualiza as atividades de extensão como atividades que 

contribuirão para a geração de impacto na formação dos estudantes ao vivenciarem o contato 

direto com questões contemporâneas, além de fortalecer o diálogo com a sociedade por meio 

de metodologias participativas que contemplem a articulação ensino e extensão, incentivando 

ações interprofissional e interdisciplinar que possam contribuir para o bem-estar social. Assim, 

as atividades de extensão devem: 

 

I - Contribuir para a geração de impacto na formação dos estudantes ao proporcionar o contato 

direto com grandes questões contemporâneas; 

II - Fortalecer o diálogo com a sociedade por meio de metodologias participativas que 

contemplem a articulação teoria/prática; 

III - Incentivar ações interdisciplinares e interpessoais que possam contribuir para o bem-estar 

social. 

 

No triênio (2018-2019-2020) foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

I - Projeto Interdisciplinar que sensibiliza os alunos e divulga as ações das empresas 

envolvidas nos projetos relacionados ao tema Responsabilidade Social; 

II - Cursos de Extensão para a comunidade concebidos e realizados no Centro Universitário 

Unihorizontes em parcerias com órgãos do Governo, empresariado e ONG’s; 

II – Intensificação da oferta de Cursos de Extensão para a comunidade concebidos e 

realizados no Centro Universitário Unihorizontes; 

III - Atividades dos núcleos de assistência jurídica, assistência social e assistência contábil 

destinadas à comunidade de baixa renda ou em vulnerabilidade. 

IV - Manutenção da Semana de Extensão Acadêmica do Centro Universitário Unihorizontes 

com a participação da comunidade externa; 

V- Manutenção da veiculação da revista eletrônica do Unihorizontes na área de ciências 

sociais aplicadas; 

VI- Veiculação eletrônica semestral da Revista de Extensão do Unihorizontes; 

VII - Manutenção do Jornal do Centro Universitário Unihorizontes, com publicação trimestral, 

abordando resumos de palestras, resultados de pesquisas, informativo acadêmico e de 

mercado. 

VIII - Disponibilização de dissertações defendidas no Programa de Mestrado do Centro 

Universitário Unihorizontes no site da Instituição; 
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IX – Disponibilização dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos Núcleos NURTEG, 

NUPEC e NUCONT; 

X - Disponibilização de dissertações defendidas no Programa de Mestrado do Centro 

Universitário Unihorizontes no site da Instituição; 

XI - Na pós-graduação Stricto Sensu, com a realização de Vivência em Projetos Sociais que 

direciona o mestrando na solução de problemas organizacionais além de gerar um 

conhecimento formal científico específico para as organizações do terceiro setor. 

XII – Disponibilização dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelos Núcleos NURTEG, 

NUPEC e NUCONT; 

XIII - Atividades de disciplinas específicas: em todos os cursos de graduação, nas 

modalidades presencial e a distância, existem disciplinas que possuem a ênfase na 

Responsabilidade Social e seus produtos vão ao encontro às necessidades das organizações 

envolvidas. 

XIV - Na pós-graduação Stricto Sensu, com a realização de Vivência em Projetos Sociais que 

direciona o mestrando na solução de problemas organizacionais além de gerar um 

conhecimento formal científico específico para as organizações do terceiro setor. 

XV – Realização do Projeto 50+, onde foram ofertados 22 cursos que, ao todo, somaram mais 

de 400 inscritos provenientes de diversas regiões de Belo Horizonte; 

XVI – Elaboração de uma programação anual das atividades de responsabilidade social do 

Centro Universitário Unihorizontes. 

XVII – Manutenção do envio quinzenal do Boletim Fique Por Dentro enviado aos docentes, 

discentes, dos cursos presenciais e a distância, e pessoal técnico-administrativo abordando 

assuntos de interesse à Comunidade Unihorizontes. 

 

Quanto às diretrizes para a garantia das práticas de extensão nos cursos de Graduação 

Bacharelado, Graduação Tecnológica, nas modalidades presencial e a distância, e Pós-

Graduação, o Centro Universitário Unihorizontes, empreendeu as seguintes ações no triênio 

(2018- 2019/-2020): 

 

a) A articulação entre o ensino e a extensão por meio do desenvolvimento semestral do projeto 

de extensão em todos os cursos, com o propósito de aliar conhecimento teórico e conduta 

prática, além de proporcionar a ampliação da experiência e do conhecimento na formação 

profissional do aluno; 

b) Manteve os temas que possibilitaram aos alunos o desenvolvimento de trabalhos e 

pesquisas relacionados à responsabilidade social, à democracia, à cidadania, ao 
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desenvolvimento sustentável, à paz, ao bem-estar e à realização dos direitos humanos, 

incluindo a igualdade entre os sexos; 

c) Realizou as XIX, XX, XXI, XXII e XXIII Semanas de Extensão Acadêmica do Centro 

Universitário Unihorizontes, com a participação da comunidade acadêmica e comunidade 

externa; 

d) Organizou e realizou, o Dia do Ensino Responsável com a participação da comunidade 

acadêmica e comunidade externa. Como exemplo, cita-se: atendimento gratuito no Núcleo de 

Atendimento Social (NAS) objetivando fornecer orientações sobre atendimento Jurídico; 

encaminhamentos para atendimento no NAJ e informações sobre Políticas Públicas. 

Atendimento no Núcleo de Apoio Jurídico (NAJ) com o objetivo de oferecer consultoria jurídica 

gratuita, relacionada aos seguintes ramos jurídicos: direito de família, direito das sucessões, 

direito do consumidor e demais áreas do direito civil. No Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) 

realizou-se gratuitamente a regularização de CPF, inscrição do MEI (Microempreendedor 

Individual) e consulta a situação de Imposto de Renda já enviada. Oficinas de atividades 

culturais: Hip-hop; Turbante; Dança afro; Biscuit; Tutorial de Maquiagem, entre outros;  

e) Ofereceu atendimento no Núcleo de Atendimento Jurídico – NAJ do curso de Direito: em 

2018 o NAJ realizou 257 atendimentos; em 2019 o NAJ realizou 321 atendimentos e em 2020 

realizou 88 atendimentos; 

f) Incentivou e apoiou o desenvolvimento de ações pedagógicas nos cursos que permitam a 

interface entre ensino e a extensão, objetivando a promoção de ações que venham contribuir 

para o desenvolvimento social das comunidades onde a Instituição está inserida; 

g) Realização de Vivência em Projetos Sociais na Pós-Graduação para direcionar o 

mestrando na solução de problemas organizacionais além de gerar conhecimento formal 

científico específico para as organizações deste setor; 

h) Manteve, até 2018, o funcionamento do Núcleo de Atendimento Social – NAS, do curso de 

Serviço Social. Em 2018, o universo correspondente ao público atendido pelo NAS, nos 

meses de fevereiro a junho, totalizaram: 152 agendamentos, que acarretaram 100 novos 

atendimentos, 75 atendimentos de clientes que retornaram com novas demandas e 52 não 

comparecimentos. Nos meses de agosto a novembro, totalizaram 76 agendamentos, que 

acarretaram 54 novos atendimentos, 41 atendimentos de clientes que retornaram com novas 

demandas e 22 não comparecimentos. 

i) Realização de Vivência em Projetos Sociais na Pós-Graduação para direcionar o mestrando 

na solução de problemas organizacionais além de gerar conhecimento formal científico 

específico para as organizações deste setor. Como exemplo, cita-se: “Projeto Querubins: 

práticas de inclusão para crianças em vulnerabilidade social”, que teve como parte das 

atividades programadas palestras, cujo público-alvo foram pais e crianças em situação de 
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vulnerabilidade social. As palestras foram ministradas por mestrandos que participaram deste 

projeto.  A Associação Querubins representa uma ONG que acolhe crianças e pais que 

residem na Vila do Acaba Mundo, no Bairro Sion, em Belo Horizonte. E, o “Projeto Pedagógico 

Social na Creche Lar das Crianças São Vicente de Paulo”, que atende crianças em situação 

de privação social. A primeira ação teve como foco o planejamento de uma brinquedoteca, de 

caráter pedagógico, para atendimento às crianças, com a participação de mestrandos. 

j) Manteve o funcionamento Núcleo de Assistência Financeira – NAF, do Curso de Ciências 

Contábeis em parceria com a Receita Federal; 

 

A prática da Extensão no Centro Universitário Unihorizontes contempla disciplinas, projetos 

institucionalizados de extensão, atividades complementares obrigatórias de extensão, além 

de cursos, seminários, mobilização profissional, entre outras, estruturadas e planejadas em 

cada curso, atendendo plenamente a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 da Câmara 

de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, a seriam implantados a partir de 

2020, mas devido à Pandemia Covid-19, foi adiada. 

 

Com essa reformulação as diretrizes e políticas para a extensão do Unihorizontes passaram 

a compreender: 

 

I. Indissociabilidade e o equilíbrio entre as dimensões do ensino superior, Ensino-Pesquisa-

Extensão e suas relações com a sociedade; 

II. Desenvolvimento de atividades que abranjam a dimensão transformadora nas relações 

entre a Instituição e a sociedade, a dimensão assistencial caracterizada pelas demandas 

sociais assinaladas pela prestação de serviços à comunidade e a dimensão que contemple 

as novas expectativas de serviços demandados pela sociedade; 

III. Prática de Extensão como elemento de formação plena do aluno considerando o conceito 

de sala de aula compreendido como ações dentro (internas) e fora (externas) do espaço físico, 

buscando a apreensão e construção do processo de conhecimento e formação; 

IV. Transformação do estudante como elemento ativo e participativo da própria formação 

favorecendo a construção de consciência cidadã, situando-o quanto ao seu papel como 

sujeito de transformações sociais; 

V. Crença de que a produção do conhecimento se concretiza também a partir das atividades 

de extensão construindo uma relação de reciprocidade onde a extensão, por meio de suas 

ações, possibilita a identificação de problemas a serem tematizados na pesquisa e, a 

pesquisa, por sua vez, busca desenvolver conhecimento capaz de gerar transformações 

relevantes; 
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VI. Interdisciplinaridade e interprofissionalidade buscando a combinação de especialização e 

modelos, conceitos e metodologias, oriundos de diferentes disciplinas e áreas do 

conhecimento; 

VII. Ações de extensão possibilitando o enriquecimento da experiência do aluno em termos 

teóricos e metodológicos permitindo/oportunizando a prática e a materialização de 

compromissos éticos e solidários; 

VIII. Realização de mudanças na própria Instituição envolvendo a comunidade acadêmica, 

alunos, professores, pessoal técnico-administrativo, na reflexão e reconstrução de práticas 

tanto nas atividades acadêmicas quanto sociais, retroalimentando-se e se transformando 

juntamente com a região na qual está inserida; 

IX. Promoção de atividades e avaliações que possibilitem uma complementação da 

qualificação docente por meio da conscientização da prática social, da priorização de métodos 

de ensino inovadores e da construção de uma autoaprendizagem; 

X. Propiciar ao aluno, desenvolvimento de habilidades sócio profissionais que possibilitem o 

entendimento da função social de sua profissão e os efeitos práticos de suas ações e decisões 

em um contexto real. 

 

2.2.5 Coerência entre o PDI e as atividades de pesquisa/iniciação científica, 

tecnológica, artística e cultural 

 

O Centro Universitário Unihorizontes mantém a pesquisa como um dos seus principais pilares, 

incentivando, portanto, a participação de docentes e discentes em projetos de pesquisa. Neste 

sentido, o Unihorizontes compactua com o pressuposto de que a ciência e suas aplicações 

são indispensáveis para o desenvolvimento humano, sócioeconômico, tecnológico, ambiental 

e cultural. 

 

Essa vocação pode ser comprovada pela iniciativa da Instituição já possuir um Curso de 

Mestrado Acadêmico em Administração reconhecido pela CAPES, de manter três grupos de 

pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (NURTEG, NUPEC e 

NUCONT). Até fevereiro de 2019 o Unihorizontes manteve 10 (dez) bolsistas de Iniciação 

Científica com bolsas concedidas pela Fapemig. Após esse período, as bolsas foram 

suspensas pelo órgão, em todo Estado de Minas Gerais e o Unihorizontes passou a 

desenvolver a atividade de iniciação científica na modalidade de bolsista voluntário. Além 

dessas bolsas, o Unihorizontes contou, em 2020, com 02 (dois) bolsistas de Mestrado 

mantidos pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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Conforme previsto no PDI do Centro Universitário Unihorizontes – quinquênio 2017-2021, está 

prevista a apresentação de novos projetos de Programas Stricto Sensu, na área do Mestrado 

e Doutorado em Administração. 

 

Na graduação bacharelado e tecnológica, modalidade presencial, a prática da 

interdisciplinaridade é um dos sete princípios pedagógicos da Instituição, conforme previsto 

no PPI, e por isso todos os Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos pelo Centro 

Universitário Unihorizontes contemplam o Projeto Interdisciplinar semestralmente. O objetivo 

principal do nosso Projeto Interdisciplinar (PI) é contribuir com a formação profissional 

diferenciada dos nossos alunos pela possibilidade de levá-los a pesquisarem, lerem, 

discutirem, sintetizarem o conhecimento e, em algumas vezes, contribuírem para a produção 

de conhecimento na sua área de formação, completando a sua educação profissional. 

 

Quanto às diretrizes para as atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística 

e cultural nos cursos de Graduação Bacharelado, Graduação Tecnológica e Pós-Graduação, 

do Centro Universitário Unihorizontes empreendeu as seguintes ações: 

 

a) Integração da pós-graduação com a graduação por meio da manutenção de alunos 

bolsistas voluntários de Iniciação Científica e bolsistas do Mestrado; 

b) Integração da pós-graduação com a graduação por meio da manutenção de alunos 

bolsistas voluntários de Iniciação Científica e bolsistas do Mestrado; 

c) Realização da Semana do Projeto Interdisciplinar, semestralmente, com a participação da 

comunidade acadêmica, inclusive egressos e aberta à comunidade externa; 

d) Realização de diversos eventos extracurriculares abertos à comunidade externa com a 

participação da comunidade acadêmica e egressos, conforme explicitado quando se fala das 

atividades desenvolvidas pelos cursos no ano de 2019; 

e) Incentivo e apoio no desenvolvimento de ações pedagógicas em seus cursos com a 

interface entre ensino e a pesquisa, objetivando a produção de novos conhecimentos, a partir 

de processos investigativos demandados pela necessidade social e econômica; 

f) Realização de diversos eventos relacionados à pesquisa científica voltados para a 

comunidade acadêmica e comunidade externa, tais como: 

02/02/2018 - Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho - Prof. Dr. Hudson de Araújo 

Couto 

 

21/03/2018 - As novas formas de Organizações Empresariais e as Estruturas de Poder na 

Sociedade - Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães 
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17/04/2018 - Neuromarketing, Neuroeconomia e Abordagens Emergentes de Pesquisa e 

Negócios Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa  

 

03/08/2018 - Inovação Social, Sustentabilidade e Desigualdade: Perspectivas para a pesquisa 

em gestão no contexto brasileiro - Prof. Dr. Armindo dos Santos de Sousa Teodósio 

 

26/09/2018 - Gestão Ambiental: Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Belo 

Horizonte - Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha  

 

30/10/2018 - Movimentos Sociais e Políticas de Diversidade: em que medidas estão 

alinhados? - Prof. Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray  

 

12/12/2018 - Abordagens para o Estudo da Saúde Mental no Trabalho - Prof. Dr. Luciano Zille 

Pereira  

 

22/02/19 – Saber Pensar versus Saber Fazer: a emergência da ciência moderna e a gestão 

do conhecimento. Palestrante: Prof. Dr. Mauro Lúcio Leitão Condé. Professor Titular de 

História da Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. 

 

27/04/19 – O Lado Obscuro do Mercado da Moda Fast Fashion. Palestrante: Prof.ª Dr.ª 

Georgiana Luna Batinta. Bolsista de Pós-Doutorado do Programa de Mestrado em 

Administração do Centro Universitário Unihorizontes.    

 

13/06/19 – Gestão de Carreira: potencializando o seu grau de empregabilidade. Palestrante: 

Prof. Dr. Odemir Vieira Baêta. Diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade 

Federal de Viçosa.   

 

09/08/19 – Os Desafios da Estabiliade Financeira em Contexto de Crise Palestrante: Prof. Dr. 

Anthero Moraes Meirelles. Doutor em Administração, Foi Diretor de Fiscalização (2011-2017), 

Diretor de Regulação (fevereiro a abril de 2015) e de Diretor de Administração (2007-2011) 

do Banco Central do Brasil. Foi membro do Comitê de Política Monetária (Copom), entre 2007 

e 2017, e do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), entre 2011 e 2017. Presidiu a 

Comissão de Ética do BCB entre 2016 e 2017.  
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06/05/2020 - Revisão Sistemática de Literatura: desenvolvendo seu Referencial Teórico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

197 inscrições, 155 acessaram o Zoom (79%) – média online: 122 (62%) 

 

08/05/2020 - Mendeley: gerenciamento de referências e trabalhos acadêmicos 

Prof. Dr. Antônio Carlos Rodrigues (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

228 inscrições, 138 acessaram o Zoom (61%) – média online: 107 (47%) 

 

13/05/2020 - Preenchimento do currículo Lattes e visibilidade do pesquisador 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

256 inscrições, 127 acessaram o Zoom (50%) – média online: 96 (38%) 

 

15/05/2020 - Oficina: como escrever um artigo científico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

308 inscrições, 117 acessaram o Zoom (38%) – média online: 97 (31%) 

 

20/05/2020 - Como construir seu projeto de pesquisa: da Introdução à Metodologia 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

Profª Drª Kely Cesar Martins de Paiva (Universidade Federal de Minas Gerais) 

298 inscrições, 171 acessaram o Zoom (57%) – média online: 140 (47%) 

 

21/05/2020 - Palestra: Empreendedorismo e Redes 

Prof. Dr. Victor Silva Corrêa (Universidade Paulista/SP) 

293 inscrições, 157 acessaram o Zoom (53%) – média online: 132 (45%) 

 

26/05/2020 - Análise de Conteúdo: da teoria à prática 

Profª Drª Fernanda Versiani de Rezende (Unihorizontes) 

307 inscrições, 128 acessaram o Zoom (42%) – média online: 103 (33%) 

 

27/05/2020 - Teletrabalho na pandemia: gestão e aspectos jurídicos 

Prof. Dr. Thiago Penido Martins (Unihorizontes/ Procurador Autárquico de Belo Horizonte) 

263 inscrições, 103 acessaram o Zoom (39%) – média online: 84 (32%) 

 

01/10/2020 - Preenchimento do currículo Lattes e visibilidade do pesquisador 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

308 inscritos, com 431 visualizações no Youtube (139%) 
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07/10/2020 - Grounded Theory e Etnografia como Estratégias de Pesquisa 

Prof. Dr. Marcelo de Rezende Pinto (PUC Minas) 

254 inscritos, com 308 visualizações no Youtube (121%) 

 

09/10/2020 - Oficina: como escrever um artigo científico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

388 inscritos, com 517 visualizações no Youtube (133%) 

 

15/10/2020 - Pesquisa Quantitativa: como e quando escolher esta abordagem 

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha (Unihorizontes) 

294 inscritos, com 222 visualizações no Youtube (75%) 

 

20/10/2020 - Compliance e Integridade Corporativa 

Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral (Unihorizontes) 

315 inscritos, com 348 visualizações no Youtube (110%) 

 

22/10/2020 - Entrevistas em Profundidade e Pesquisa-ação 

Profª Drª Georgiana Luna Batinga (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

300 inscritos, com 189 visualizações no Youtube (63%) 

 

26/10/2020 - Pesquisa Causal: como fazer estudos experimentais 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

Prof.ª Dr.ª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

277 inscritos, com 166 visualizações no Youtube (60%) 

 

28/10/2020 - Pesquisa em Administração e Impacto Social 

Prof. Dr. Rafael Alcadipani (FGV-SP) 

321 inscritos, com 217 visualizações no Youtube (68%) 

 

g) Realização da Semana de Iniciação Científica, semestralmente, com a participação da 

comunidade acadêmica e da comunidade externa. 
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2.2.6 Coerência entre o PDI e as ações institucionais no que se refere à diversidade, à 

memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural 

 

Quanto às ações institucionais relativas à diversidade, verifica-se a realização de atividades 

integradas da graduação e pós-graduação. 

 

a) Realização dos projetos de pesquisa no triênio (2018-2019-2020), relativos aos temas 

gênero e diversidade 

 

Projeto: Mulheres de sucesso em setores predominantemente masculinos de Belo Horizonte: 

além do teto de vidro na carreira gerencial 

Resumo: A sociedade tem convivido com importantes mudanças sociais, políticas, 

econômicas e culturais, desde as últimas décadas do século passado, que têm afetado os 

indivíduos e as organizações. Evidencia-se a questão das mudanças nas relações de gêneros 

dentro do contexto histórico, cultural e de um sistema de ideias, especialmente a vida da 

mulher no mercado de trabalho contemporâneo. O estudo acerca do teto de vidro mostra que 

para romper com a segregação que existe nas empresas e empoderar-se exige um grande 

esforço das mulheres, o que contribui para uma melhor abrangência das temáticas no que se 

refere à ocupação das mulheres em cargos da alta hierarquia organizacional e do sucesso de 

cada uma dentro das suas áreas profissionais. A análise da trajetória dessas mulheres de 

sucesso compreende as relações de poder e gênero no ambiente organizacional. Sendo 

assim, o objetivo geral deste projeto foi analisar o processo de empoderamento de mulheres 

de sucesso em setores predominantemente masculinos. Foram pesquisadas mulheres da alta 

hierarquia organizacional, em empresas de vários setores, por meio de relato de histórias de 

vida pelas entrevistadas e de entrevistas semiestruturadas.  

 

Projeto: Mulheres no atendimento em saúde: diferenças entre valores geracionais, 

identificação e vivências de prazer e sofrimento no trabalho. 

Resumo: Os estudos sobre as relações de gênero, perpassadas por relações de poder 

vivenciadas no espaço de interações sociais nas organizações abrangem abordagens 

instigantes e polêmicas que envolvem entre outros elementos, a subjetividade, a identidade, 

o conflito, a dominação, as adesões e resistências e o prazer e sofrimento no cotidiano de 

trabalho. 

 

Projeto: Empoderamento de mulheres gerentes: estudo de casos em empresas do setor 

bancário, industrial e informática 
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Resumo: Desde as últimas décadas do século passado, a sociedade tem convivido com 

importantes mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais afetando indivíduos e 

organizações. Assim sendo, o grupo gerencial passou a conviver com mudanças e 

reestruturações levando-os a uma nova vivência no seu campo profissional, bem como, com 

a inserção gradual de mulheres em cargos de chefia em empresas de diversos setores. Os 

estudos acerca do poder, suas relações e efeitos no âmbito das organizações, abrangem 

temáticas instigantes e polêmicas, que envolvem, entre outros elementos, a subjetividade, o 

conflito, a dominação, adesões e resistências no processo da prática social. Nesse contexto, 

essas dimensões organizacionais, perpassadas pelas relações de poder, abarcam também 

as relações de gênero vivenciadas no espaço de interação social, cuja análise deve ir além 

da simples polarização entre o masculino e o feminino. Ao se relacionar o conceito de relações 

de gênero à noção de prática social, percebe-se uma lacuna na apreensão e compreensão 

desta prática. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como se dá o processo de 

empoderamento de mulheres que ocupam cargos de gerente intermediário em organizações 

do setor financeiro, industrial e informática. Serão pesquisadas vinte mulheres gerentes, de 

nível intermediário, nos referidos setores da economia por meio de entrevistas 

semiestruturadas a fim de analisar os dados qualitativamente, seguindo os procedimentos 

metodológicos da análise temática (MELO, 2002a, 2003, 2007). Para esta análise seis fatores 

foram considerados para melhor definir o termo “empoderamento”, quais sejam: cognitivo 

analítico, subjetivo, político, econômico, social e o cultural. 

 

Projeto: “Crenças e atitude frente ao acesso e permanência de pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho”  

Resumo: O objetivo da presente pesquisa é ampliar o entendimento sobre as relações 

intergrupos nas organizações de trabalho, buscando construir um modelo explicativo que 

possa contemplar as relações entre atitude e crenças das pessoas frente ao acesso e 

permanência de pessoas com deficiência no trabalho. 

 

Projeto: Estresse ocupacional: estudo com mulheres gestoras que atuam em empresas 

privadas no estado de Minas Gerais 

Resumo: Este projeto tem como objetivo estudar o estresse ocupacional em mulheres 

gestoras que exercem a função gerencial em empresas privadas com atuação no estado de 

Minas Gerais. Tem como foco identificar os principais fatores relacionados à pressão 

excessiva no trabalho, os níveis de estresse ocupacional, principais sintomas, os mecanismos 

de regulação, os reflexos na saúde e os principais indicadores de impacto na produtividade 

dessas trabalhadoras. A teoria básica em relação ao estresse ocupacional que dará suporte 
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ao estudo tem como referência Cooper et al. (1988, 2000); Karasek (1966, 1998, 2000); 

Karasek e Torres (1996), Couto (1987). O Modelo Teórico utilizado para explicar o estresse 

ocupacional, será o MTEG Modelo Teórico de Explicação do Estresse em Gerentes, 

desenvolvido por Zille (2005) e adaptado para este estudo. Em relação à função gerencial 

tomará como referência Melo, Cassini e Lopes (2010); Melo (2000, 2002a, 2002b, 2006); 

Davel e Melo (2005); Bourdieu (2005); Sennett (1999, 2001); Dubar (1997); Billing e Alvesson 

(1994). Do ponto de vista metodológico, o estudo será desenvolvido por meio de abordagem 

quantitativa e será caracterizado como uma investigação empírica de natureza descritiva, 

utilizando-se como estratégia o survey. Os sujeitos a serem pesquisados são as mulheres 

gestoras que trabalham em empresas privadas com atuação no estado de Minas Gerais, 

ocupando funções de alta e média gerência, como também supervisão operacional. A amostra 

foi calculada com base em Malhotra (2001, p. 328). O Predictive Analytics SoftWare (PASW), 

versão 18 será utilizado para processamento dos dados. A análise global se dará por meio de 

medidas descritivas (média, desvio-padrão, mediana e quartis). Para análise das diferenças 

entre escores será utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon. Para avaliações de 

diferenças entre as variáveis demográficas e funcionais serão utilizados testes não 

paramétricos como Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. Nos testes a serem utilizados será 

considerado o nível de significância inferior ou igual a 0,05. Os resultados a serem alcançados 

podem subsidiar a academia no aprofundamento de estudos científicos relacionados ao tema 

em estudo e, quanto às organizações, proporcionar subsídios científicos na condução de 

políticas voltadas para a gestão de pessoas com vistas a uma maior eficácia em relação aos 

resultados organizacionais. Palavras-chave: Estresse ocupacional, Estresse no trabalho, 

Estresse em gestoras; Mulheres gestoras; Empresas privadas. 

 

Projeto: “Gerência e gênero: articulando questões relativas à cultura, relações temporais, 

subjetividade, identidade, empoderamento e gerações”  

Resumo: Desde as últimas décadas do século passado, a sociedade tem convivido com 

importantes mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais afetando indivíduos e 

organizações. Assim sendo, o grupo gerencial passou a conviver com mudanças e 

reestruturações levando-os a uma nova vivência no seu campo profissional, bem como, com 

a inserção gradual de mulheres em cargos de chefia em empresas de diversos setores. Os 

estudos acerca do poder, suas relações e efeitos no âmbito das organizações, abrangem 

temáticas instigantes e polêmicas, que envolvem, entre outros elementos, a subjetividade, o 

conflito, a dominação, adesões e resistências no processo da prática social. Nesse contexto, 

essas dimensões organizacionais, perpassadas pelas relações de poder, abarcam também 

as relações de gênero vivenciadas no espaço de interação social, cuja análise deve ir além 



111 

 

  

da simples polarização entre o masculino e o feminino. Ao se relacionar o conceito de relações 

de gênero à noção de prática social, percebe-se uma lacuna na apreensão e compreensão 

desta prática. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar como se dá o processo de 

empoderamento de mulheres que ocupam cargos de gerente intermediário em organizações 

do setor financeiro, industrial e informática. Serão pesquisadas vinte mulheres gerentes, de 

nível intermediário, nos referidos setores da economia por meio de entrevistas 

semiestruturadas a fim de analisar os dados qualitativamente, seguindo os procedimentos 

metodológicos da análise temática (MELO, 2002a, 2003, 2007). Para esta análise seis fatores 

foram considerados para melhor definir o termo “empoderamento”, quais sejam: cognitivo 

analítico, subjetivo, político, econômico, social e o cultural. 

 

Projeto: Gerência e Gerentes Intermediários: uma análise na perspectiva de cultura e gênero 

Resumo: A atividade gerencial tem sido objeto de estudo de diversos autores ao longo dos 

anos (KOTLER, 1982; KATZ, 1986, MOTTA, 1991; MINTZBERG,1990, 2010; HILL, 1993; 

DAVEL; MELO, 2005; SILVA, 2009). Num contexto globalizado, de competitividade, de 

mudanças na composição da força de trabalho, seja quanto a gênero, à diversidade ou à 

geração, a função gerencial ganha contornos específicos e desafios maiores. 

Especificamente, em se tratando de gerência intermediária os processos intensivos de 

mudanças e de reestruturações impactaram diretamente na prática profissional dessa 

categoria que também passou a vivenciar um ambiente de maior ambiguidade. A ação 

gerencial também reflete o “modo de ser” de uma sociedade, reproduzindo ou produzindo 

uma prática gerencial, no contexto de uma cultura. Assim, tem-se a presença de homens e 

mulheres assumindo a função gerencial e a convivência de gerações diferentes, 

principalmente os baby boomers, a geração X, Y e Z, com interesses, formação e 

posicionamentos particulares, que podem dar contornos diferenciados a ação gerencial. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar os impactos da cultura, das gerações, 

do gênero e do empoderamento feminino na ação gerencial e na configuração das relações 

de gerentes com a função gerencial em organizações localizadas na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a coleta 

de dados será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado e grupo focal. A unidade de 

análise constitui-se pela ação gerencial em nível intermediário, exercidos em organizações do 

setor industrial, eletrônico/tecnológico, bancário e energético, da região metropolitana de Belo 

Horizonte. Os sujeitos desta pesquisa serão homens e mulheres que ocupam cargo de 

gerência intermediária. A técnica de análise de dados é a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1994). Assim espera-se apreender mais o que acontece na intersecção entre 
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gerações, cultura, gênero e empoderamento feminino na ação gerencial e na da função 

gerencial. 

 

Projeto: Análise da Relação Organização e Indivíduo diante das Novas Configurações do 

Trabalho e suas Dinâmicas 

Resumo: Este projeto destaca a relação da organização com as pessoas no que tange a 

temática da liderança e da diversidade. O objetivo está em discutir a diversidade 

organizacional na dinâmica relacional entre líder-liderado-estrutura, levando em consideração 

a teoria do estigma proposta por Goffman (1978), a partir da percepção dos profissionais de 

uma empresa que possuí um quadro de funcionários diversificado no que diz respeito às 

características da diversidade de gênero, raça, geração, etnia, e PsD. Acredita-se que a 

natureza de um ambiente competitivo, cada vez mais diversificado e em evolução, indica que 

os líderes devam compreender melhor os impactos da diversidade na organização, a fim de 

desenvolver técnicas mais eficazes que representarão o pragmatismo na realização do 

sucesso organizacional nesse contexto, minimizando os estigmas que depreciam a identidade 

daqueles que vivem à margem da sociedade, que por sua vez, dificulta o relacionamento 

interpessoal e as o desempenho no trabalho. Dessa forma, busca-se suporte na literatura 

sobre diversidade organizacional, liderança relacional (relação entre líder-liderado-estrutura), 

e a teoria do estigma. A pesquisa qualitativa descritiva será desenvolvida a fim de atingir o 

objetivo proposto, a partir das técnicas de entrevista e observação para a coleta dos dados. 

Pretende-se entrevistar executivos, profissionais da área de gestão de pessoas, profissionais 

que fazem parte do quadro da diversidade e profissionais que não fazem parte deste quadro, 

de uma mesma empresa privada. Os dados serão analisados a partir da técnica da análise 

de conteúdo, cujo as categorias serão identificadas após a coleta dos dados. Por fim, 

considera que esta pesquisa possa trazer contribuições significativas para o âmbito 

acadêmico, quanto a junção de fenômenos contemporâneos raríssimos na área da 

administração: liderança, diversidade e estigma social; para o âmbito organizacional no 

processo de trazer a conscientização sobre diversidade para a prática organizacional, 

identificando as vantagens da diversidade organizacional no ambiente de trabalho, no 

desenvolvimento de lideranças inclusivas e nas possibilidades de minimizar o impacto dos 

estigmas sociais no ambiente de trabalho; e por fim, para o âmbito social com reflexões sobre 

o estigma no trabalho e sobre a responsabilidade social. 

 

Projeto: Gerência e Gerentes Intermediários: uma análise na perspectiva de cultura, gênero, 

empoderamento e geração 
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Resumo: A atividade gerencial tem sido objeto de estudo de diversos autores ao longo dos 

anos (KOTLER, 1982; KATZ, 1986, MOTTA, 1991; MINTZBERG,1990, 2010; HILL, 1993; 

DAVEL; MELO, 2005; SILVA, 2009). Num contexto globalizado, de competitividade, de 

mudanças na composição da força de trabalho, seja quanto a gênero, à diversidade ou à 

geração, a função gerencial ganha contornos específicos e desafios maiores. 

Especificamente, em se tratando de gerência intermediária os processos intensivos de 

mudanças e de reestruturações impactaram diretamente na prática profissional dessa 

categoria que também passou a vivenciar um ambiente de maior ambiguidade. A ação 

gerencial também reflete o “modo de ser” de uma sociedade, reproduzindo ou produzindo 

uma prática gerencial, no contexto de uma cultura. Assim, tem-se a presença de homens e 

mulheres assumindo a função gerencial e a convivência de gerações diferentes, 

principalmente os baby boomers, a geração X, Y e Z, com interesses, formação e 

posicionamentos particulares, que podem dar contornos diferenciados a ação gerencial. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é analisar os impactos da cultura, das gerações, 

do gênero e do empoderamento feminino na ação gerencial e na configuração das relações 

de gerentes com a função gerencial em organizações localizadas na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte. Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Para a coleta 

de dados será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado e grupo focal. A unidade de 

análise constitui-se pela ação gerencial em nível intermediário, exercidos em organizações do 

setor industrial, eletrônico/tecnológico, bancário e energético, da região metropolitana de Belo 

Horizonte. Os sujeitos desta pesquisa serão homens e mulheres que ocupam cargo de 

gerência intermediária. A técnica de análise de dados é a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (1994). Assim espera-se apreender mais o que acontece na intersecção entre 

gerações, cultura, gênero e empoderamento feminino na ação gerencial e na da função 

gerencial. 

 

b) Dentre as Dissertações de Mestrado defendidas no triênio (2018-2019-2020), 

referentes aos temas de gênero e diversidade, destacam-se: 

 

Estratégia de marketing social em prol da erradicação do trabalho infantil: mito ou realidade? 

o trabalho infantil no descasque do alho na região de Nova Contagem 

Autor(a): Liliane Penido Drumond 

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

Estresse ocupacional: estudo com gestoras de unidades acadêmicas de uma instituição 

pública federal de ensino superior localizada na cidade de Belo Horizonte/Minas Gerais 
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Autor(a): Diva Karla Rocha Gonçalves 

Orientador(a): Prof. Dr. Luciano Zille Pereira 

 

 

O trabalho sob a perspectiva de indivíduos acometidos por transtornos mentais em contexto 

de inovação social 

Autor(a): Wilson Domingues Mingote 

Orientador(a): Profa Dra Maria Elizabeth Antunes Lima 

 

Ações de marketing social no combate à violência doméstica contra a mulher: estudo realizado 

na cidade de Belo Horizontes, Minas Gerais 

Autor(a): Maria Luiza de Marilac Duarte Costa 

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

Mulheres de negócios e empoderamento feminino: análise em um grupo fechado no Linkedin 

Autor(a): Liz Áurea Prado 

Orientador(a): Profa Dra Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

 

Assédio moral no trabalho: estudo com servidores de uma IFES em Minas Gerais 

Autor(a): Luciene Ferreira Gomides Gomes 

Orientador(a): Profa Dra Maria Elizabeth Antunes Lima 

 

Inclusão social e desempenho de alunos cotistas no ensino superior na Universidade Federal 

de Viçosa 

Autor(a): Rejane Maria Andrade de Carvalho 

Orientador(a): Prof. Dr. Fernando Coutinho Garcia 

 

Para Além do Teto de Vidro: estudo sobre a participação feminina nos Conselhos de 

Administração e nos Conselhos de Direção de empresas listadas na Bolsa de Valores 

Brasileira 

Autor(a): Pedro Favarini Aires de Lima  

Orientador(a): Profa Dra Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

 

Manifestações culturais do modelo de D’Iribarne na prática gerencial de uma instituição 

bancária 

Autor(a): Vilma Santos Pereira de Faria 
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Orientador(a): Profa Dra Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

 

Violência Financeira: estudo com idosos que participam de um Centro de Apoio e Convivência 

Autor(a): Patrícia Metzker Pinano de Melo 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 

 

Relações de Gênero: estudo em uma empresa de segurança localizada na cidade de Belo 

Horizonte 

Autor(a): Carlos Alberto Zanandreis da Silveira 

Orientador(a): Prof. Dr. Luciano Zille Pereira 

 

LGBTFOBIA: análise das ações de enfrentamento, na perspectiva do Marketing Macrossocial 

Autor(a): Christienne Lopes da Silva  

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

SIGNIFICADOS DO CONSUMO PARA O PÚBLICO LGBT: um estudo no Estado de Minas 

Gerais 

Autor(a): Tiago Setebrine de Oliveira 

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

c) Palestras e Mesas Redondas promovidas no triênio (2018-2019-2020), referentes a 

gênero e diversidade: 

 

Palestra 

 Ser estudante no Século XXI: como se organizar e estudar. Prof. Igor Adolfo Assaf Mendes 

 Make das Divas: as negras empoderadas. Emilena Thalita Guilherme Benfica 

 Auditório Filme Comentado: “Tempo de Despertar”. Daniela Patrícia Bezerra e Léa Paula de 

Jesus Soares 

 Política Nacional do Idoso e a Sexualidade: vamos refletir? Estudantes do Serviço Social 

Mediadora: Prof.ª Mariana Mendes 

 Direitos Humanos e Serviço Social: o que isso tem em comum? Prof. Leonardo Koury 

Martins 

 Oficina de Ritmo e Poesias – Contextualização histórica e construção de rimas com Mano 

LDO Lucas de Oliveira Barbosa 

 Movimente-se: ginástica laboral. Izabela Luiza Ferreira da Silva (Personal Trainer) 
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 Serviço Social em foco: mostra de vídeos acerca da Instrumentalidade. Estudantes do Serviço 

Social - Mariana Mendes 

 O Papel Do Assistente Social Nos Cuidados Paliatívos  Roda Conversa - Pâmela Lins  

 A Necessidade Do Autoconhecimento Em Tempos De Individualismo Oficina De Lian 

Gong - Diolinda Paula Ferreira Lino 

 A Arte De Falar Em Público - Léa Paula 

 Empreendedorismo Social - Rebeca Pires Oliveira 

 O Adoecimento Profissional - Suênya Thatiane Souza 

 Oficina A Necessidade Do Autoconhecimento - Diolinda Paula Ferreira Lino  

 Roda De Conversa - O Papel Do Assistente Social Nos Cuidados Paliativos - Pâmela Lins 

 2ª Edição das “Várias Nuances da Mulher no Século XXI”, com os seguintes temas discutidos: 

- Violência Doméstica e Sexual; 

- Feminicídio; 

- Reprodução do Machismo pela Mulher; 

- Empoderamento da Mulher no Século XXI; 

- Violência Obstetra: uma dor, uma vida!!! 

 3ª Edição das “Várias Nuances da Mulher no Século XXI”, com os seguintes temas discutidos: 

- Os processos que corroboram para a perda da autoestima feminina; 

- O micro machismo e suas repercussões na vida da mulher; 

- Mulheres liderando o judiciário; 

- A ótica dos homens na violência doméstica. 

 Live – Princípio histórico da SUAS e Gestão Democrática em tempos de autoritarismo e 

Pandemia; 

 A arte como mediação da saúde mental em tempos de isolamento social 

 Vulnerabilidade e desproteção social no contexto da pandemia 

 O desafio do exercício da instrumentalidade profissional frente à nova configuração do 

mercado de trabalho para o Serviço Social; 

 

 

Mesa Redonda: 

 

 Ocupações Urbanas; 

 Cultura E Arte Negra; 

 Segurança Pública Estudantes Do 8º Período DO Serviço Social; 

 As Expressões Do Sofrimento Humano Na Atual Conjuntura; 

 Ética, Democracia e Cidadania; 
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 Sociodiversidade e multiculturalismo: Relações Ético Raciais; 

 Sociodiversidade e multiculturalismo: Solidariedade E Violência; 

 Estado, Sociedade e Trabalho. 

 Meio Ambiente: Natureza E Intervenção Humana 

 Sociodiversidade E Multiculturalismo: Relações De Gênero 

 Processos De Globalização E Política Internacional 

 Sociodiversidade E Multiculturalismo: Relações Étnico Raciais 

 Inovação Tecnológica 

 “Algumas das Bandeiras de lutas em destaque na sociedade frente aos desafios 

contemporâneos “impostos” na atual conjuntura”. Debatedores/as: Movimento Negro: Ofélia 

de Lourdes Hilário de Oliveira (Assistente Social e Coordenadora Nacional das Entidades 

Negras) 

 Movimento Hip Hop: Mano LDO (Estudante do Curso de Serviço Social e Rapper). 

 Movimento LGBT: Euler Campos (Assistente Social residente em Saúde da Família e Militante 

do Movimento LGBTQ+). 

 Movimento Feminista: Bernadete Esperança Monteiro (Enfermeira, Mestre em Saúde Pública 

e Representante da Marcha Mundial das Mulheres). 

 

Projeto de Extensão: 

 

 Projeto de extensão para atendimento e encaminhamento jurídico gratuito para mulheres; 

 

Realização: Curso de Serviço Social 

 

d) Publicações de professores e egressos da pós-graduação em periódicos e 

apresentações de trabalhos em congressos e eventos científicos sobre diversidade e 

gênero:  

 

Publicação em periódicos nacionais e internacionais no triênio (2018-2019-2020), 

relativos a gênero e diversidade: 

 

PEREIRA, J. R.; PAIVA, K. C. M.; SANTOS, J. V. P.; SOUSA, C. V. O show tem que continuar: 

encalços e percalços do ser/estar prostituta. Contextus – Revista Contemporânea de 

Economia e Gestão, v. 16, p. 151-180, 2018. 
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CALDAS, C. C.; MELO, M. C. O. L; LOPES, A. L. M. Violência Simbólica e Empoderamento: 

mulheres que ocupam cargos de direção em centros universitários. Revista de Administração 

da FATEA, v. 16, p. 201-220, 2018. 

 

GOULART, A. M. M.; LEAL, R. S.; MELO, M. C. O. L.. Passado e presente do conceito da 
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Enquanto Instituição de Ensino Superior o Centro Universitário Unihorizontes, entende que 

sua contribuição é essencial para o desenvolvimento econômico e social da região onde está 

inserida, constituindo em um dos compromissos da Missão Institucional.  

 

Desta forma várias atividades curriculares e extracurriculares voltam-se para o 

desenvolvimento econômico e social, entre outros. 
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No campo dos projetos de pesquisa destacam-se: 

 

Projeto: Análise das Ações de Marketing Social e seus Impactos sobre o Bem-Estar da 

População 

Resumo: Este projeto se situa no âmbito do marketing social, visando analisar as estratégias 

de marketing promovidas pelo governo e por organizações não governamentais, que têm 

como objetivo a melhora do bem-estar social, em diversas vertentes. O bem-estar dos 

cidadãos é uma questão de interesse governamental, tanto no que tange ao contexto dos 

próprios cidadãos, quanto do governo em si. Nesse aspecto, os pesquisadores que compõem 

o presente projeto selecionaram algumas causas que são de interesse da sociedade e para 

as quais têm expertise no desenvolvimento de instrumental analítico. As causas previamente 

selecionadas são: álcool e drogas, câncer de mama, consumo de tabaco, doação de sangue, 

doação de órgãos, posse responsável de animais, proteção das crianças e adolescentes, 

trânsito seguro. Como objetivo geral pretende-se identificar e analisar os principais fatores 

que influenciam os indivíduos a adotarem comportamentos socialmente desejáveis, a partir 

das estratégias de marketing social promovidas pelos órgãos governamentais. De forma 

específica pretende-se: identificar os elementos convincentes que sensibilizam os indivíduos 

a adotarem comportamentos socialmente desejáveis; identificar os elementos persuasivos 

que influenciam os indivíduos a adotarem comportamentos socialmente desejáveis; construir 

modelos analíticos representem as relações entre os fatores que influenciam a intenção para 

a adoção de comportamento socialmente desejáveis; apresentar contribuições acerca das 

estratégias de marketing social adotadas em prol das causas propostas; identificar diferenças 

sócio-demográficas que possam justificar a adoção de estratégias distintas entre substratos 

da população. A metodologia estará pautada em métricas de abordagem qualitativa 

(entrevistas e técnicas projetivas) e quantitativas, o que permitirá a triangulação dos dados. 

 

Projeto: Avaliação, desempenho e crescimento das empresas brasileiras 

 

Resumo: A economia brasileira passou por várias transformações nas últimas duas décadas, 

com consequências e desdobramentos no cenário empresarial, cuja compreensão e análise 

suscitam novas abordagens e discussões de teorias e modelos da área de Finanças. Os 

temas abordados neste projeto de pesquisa caminham na direção de encontrar contribuições 

para o melhor entendimento desta realidade. Inserido nesta discussão, o objetivo deste 

projeto é explicar algumas variáveis de desempenho e crescimento, bem como modelos de 

avaliação de empresas brasileiras, estrangeiras, públicas e privadas. Para tanto foi dividido 

em três dimensões norteadora: i) avaliar as condições de risco a partir de teorias e modelos 
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consagrados de precificação de ativos, tais como: Capital Asset Pricing Model (CAPM), 

Modelo de Fama-French de multifatores, Modelo de Black-Scholes (BS), Arbitrage Pricing 

Model (APT), entre outros; ii) avaliar as decisões financeiras de financiamento visando 

identificar possíveis fatores preditores da estrutura de capital de empresas brasileiras; iii) 

identificar e analisar as estratégias de crescimento utilizadas por empresas brasileiras. 

 

Projeto: Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Retroaproveitável 

(ASMARE): revendo a trajetória e engendrando novas possibilidades em um contexto de 

inovação social 

 

Resumo: O projeto se situa no âmbito da chamada Inovação Social, visando compreender e 

intervir em um contexto organizacional específico: a Associação dos Catadores de Papel, 

Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE). A intervenção parte de uma demanda 

específica dirigida pela Asmare, referente aos problemas de gestão que vem enfrentando. O 

objeto da análise serão as ações ali desenvolvidas considerando suas perspectivas 

econômica, ambiental e social. A partir da compreensão desses diversos níveis de ações, 

pretende-se identificar, juntamente com os membros da organização, as estratégias mais 

adequadas para desenvolver e implementar as mudanças necessárias. A abordagem 

metodológica a ser adotada é a da pesquisa-ação. O principal resultado 

 

Projeto: Crescimento, Longevidade e Características do Empreendedor: análise das micro e 

pequenas empresas da mesorregião do Norte de Minas Gerais 

 

Resumo: As micro e pequenas empresas (MPEs) exercem papel importante para a promoção 

social, lastro de estabilidade política e força propulsora de desenvolvimento, e destacam-se 

na geração de empregos e distribuição de renda de um país, logo, deve-se estimular a 

continuidade dessas empresas. Por essa razão, mostra-se importante conhecer os aspectos 

que auxiliariam em tal continuidade. A existência de características comportamentais 

empreendedoras nos proprietários de empresas seria um facilitador da longevidade 

empresarial. Entretanto, são incipientes trabalhos que revelam a presença dessas 

características em proprietários de MPEs. Portanto, este artigo teve por objetivo central 

identificar se a presença de características comportamentais (CCEs) nos proprietários de 

MPEs do Norte de Minas é determinante para a longevidade dessas empresas. O estudo é 

empírico-descritivo, em que se utilizou questionário estruturado na coleta de dados, obtendo-

se o retorno de respondentes, sendo analisados por meio de estatísticas descritivas e análise 

discriminante. A amostra será segmentada em três grupos de empreendedores categorizados 
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pela longevidade das empresas, para aferir uma possível diferença quanto à presença das 

características, de acordo com a idade das empresas. 

 

Projeto: Empreendedorismo em Minas Gerais em Múltiplas Perspectivas 

 

Resumo: Esse projeto compreende uma continuidade do projeto "Empreendedorismo em 

Minas Gerais". O conceito de empreendedorismo vem ganhando diferentes contornos na 

literatura, a depender da utilização do termo em um contexto econômico, social ou cultura. 

Partindo desse pressuposto, o empreendedorismo possui diferentes vertentes de análise. 

Assim, o objetivo deste projeto de pesquisa consiste em descrever e analisar os modelos 

mentais, a trajetória gerencial, estratégica internacional, criativa e histórica dos 

empreendedores de Minas Gerais e de suas empresas. Este projeto de pesquisa permite 

estudar as vertentes que abarcam a trajetória de vida de empreendedores, 

empreendedorismo cultural, empreendedorismo criativo, competências empreendedoras, 

empreendedorismo social, empreendedorismo e saúde mental dos empreendedores, entre 

outros temas igualmente importantes. Para tanto poderão ser utilizados métodos quantitativos 

e qualitativos de levantamento de dados. Tais levantamentos poderão ter funções 

exploratória, descritiva, interpretativa, explicativa, entre outros, dependendo do fenômeno que 

estará sob investigação. 

 

Projeto: Longevidade empresarial e características comportamentais empreendedoras: uma 

análise das micro e pequenas empresas da mesorregião do norte de Minas Gerais 

 

Resumo: Este estudo tem por objetivo principal identificar a relação entre a longevidade das 

micro e pequenas empresas da mesorregião do Norte de Minas Gerais, e as características 

comportamentais atribuídas aos empreendedores de sucesso. Pode-se perceber a utilidade 

deste trabalho em função da lacuna existente e da importância que esse porte de organização 

tem para o País, com significativa representatividade na atividade empresarial nacional e com 

destaque ainda maior na região privilegiada como lócus da pesquisa. Visando confirmar os 

estudos teóricos, esta pesquisa compara as características comportamentais dos 

empreendedores que estão no início das atividades, com até 42 meses de atividade, com 

aqueles que já possuem um tempo mediano nas atividades, mais 42 meses até 84 meses de 

atividade, e aqueles que já estão há um longo tempo neste negócio, com mais de 84 meses 

de atividade. Para tanto, será realizado um estudo transversal de caráter descritivo. A 

população de estudo se constituirá de todos os empreendedores de pequenas e médias 

empresas situadas na mesorregião do Norte de Minas Gerais e a amostra será probabilística 
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Projeto: Empresa familiar em Minas Gerais 

 

Resumo: O projeto de pesquisa consiste em descrever e analisar trajetórias históricas, 

gerenciais, estratégicas e internacionais em empresas familiares localizadas em Minas 

Gerais. Para tanto, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 1. Descrever e analisar 

como se configuram e operam as estruturas de governança corporativa em empresas 

familiares; 2. Descrever e analisar como se processa a sucessão em empresas familiares; 3. 

Descrever e analisar como se dão os processos de fusão e aquisição em empresas familiares; 

4. Descrever e analisar que estratégias e ferramentas da administração financeira são 

utilizadas por empresas familiares de Minas Gerais na gestão dos seus negócios e como isso 

ocorre em termos de planejamento; 5. Descrever e analisar como se dá a atuação gerencial 

no contexto das organizações familiares; 6. Identificar, descrever e analisar como se 

configuram as competências. 

 

Projeto: Estrutura de capital em empresas de pequeno porte da região metropolitana de Belo 

Horizonte 

 

Resumo: A estrutura de capital é um assunto de grande importância na área de finanças e, 

apesar de haver vários estudos abordando o tema, há muito ainda a ser pesquisado e 

aprofundado. Por exemplo, é possível investigar se a decisão do tipo de financiamento usado 

pela empresa pode levar a uma diminuição do custo de capital, propiciando a realização de 

mais investimentos e visando a maximização da rentabilidade para os sócios-proprietários. A 

composição do capital pode também trazer algumas implicações para a empresa, tais como 

a diminuição da flexibilidade da empresa, devido o aumento da dívida; conflitos de interesse 

entre gerentes e acionistas; aumento dos riscos devido à possibilidade de não alcançar os 

retornos obtidos. Burkowski (2008) defende que estudos sobre estrutura de capital, 

principalmente nas pequenas empresas, geralmente pouco abordadas neste contexto, são 

necessários para aumentar a compreensão acerca do assunto. Este trabalho visa, portanto, 

abordar questões referentes à estrutura de capital em empresas de pequeno porte da região 

metropolitana de Belo Horizontes/MG, pois se reúnem os principais segmentos, em matéria 

de densidade e formação de novos empreendimentos. Optou-se por não realizar um estudo 

em grandes empresas devido ao grande número de pesquisas já existentes sobre o tema. 

Considera-se, portanto, que uma pesquisa direcionada às EPP pode contribuir para o 

crescimento de estudos neste segmento. 
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Projeto: Sustentabilidade em organizações do estado de Minas Gerais 

 

Resumo: A multidimensionalidade e abrangência do constructo "sustentabilidade" justifica a 

atenção recebida pela mesma nos últimos anos, por acadêmicos e profissionais de várias 

áreas de conhecimento. Além das consequências nefastas, o rompimento da barragem de 

rejeitos da Samarco na cidade de Mariana trouxe a tona questões de profunda relevância, 

entre elas, a de como considerar os interesses no mínimo parcialmente conflituosos de um 

número de expressivo de stakeholders, e de quanto abdicar dos resultados da 

sustentabilidade em suas dimensões social, ambiental e econômica. Embora não exista um 

senso comum sobre a concepção do constructo, a sustentabilidade tem sido definida em 

termos de equilíbrio, sendo o baricentro deste equilíbrio função das ações de diversos agentes 

internos e externos as organizações. Neste sentido, o presente trabalho investigará: a) a 

concepção, a visão estratégica e os modelos de avaliação de sustentabilidade mantidos por 

gestores organizacionais; b) a percepção e as dinâmicas desenvolvidas por servidores de 

instituições públicas responsáveis pela fiscalização socioambiental; e c) a percepção de 

coordenadores de cursos relacionados diretamente com a gestão socioambiental em 

instituições de ensino superior, onde se espera, sejam desenvolvidas e difundidas práticas 

capazes de traduzir diretrizes estratégicas em ações efetivas de sustentabilidade. Para tanto, 

entrevistar-se-á gestores, servidores públicos e coordenadores locados na principal cidade de 

cada uma das 10 (dez) regiões de planejamento do estado de Minas Gerais, a fim considerar 

diferenças culturais e obter-se um quadro mais compreensivo do fenômeno afrontado no 

quarto maior estado brasileiro. Espera-se, por fim, que tal diversidade auxilie-nos a 

compreender melhor as variáveis envolvidas nas dinâmicas da sustentabilidade, a 

semelhança do que observa-se em países desenvolvidos onde academia, governo e 

empresas trabalham juntas com o objetivo de criar conhecimento e desenvolvimento. 

 

Projeto: Estratégias de marketing social em prol do bem-estar da sociedade: estudo das 

múltiplas demandas 

 

Resumo: Este projeto se situa no âmbito do Marketing Social, visando analisar as estratégias 

de marketing promovidas pelo governo e por organizações não governamentais, que têm 

como objetivo a melhora do bem-estar social, em diversas vertentes. O bem-estar dos 

cidadãos é uma questão de interesse governamental, tanto no que tange ao contexto dos 

próprios cidadãos, quanto do governo em si. Nesse aspecto, os pesquisadores que compõem 

o presente projeto selecionaram algumas causas que são de interesse da sociedade e para 

as quais têm expertise no desenvolvimento de instrumental analítico. As causas previamente 
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selecionadas são: álcool e drogas, câncer de mama, consumo de tabaco, doação de sangue, 

doação de órgãos, posse responsável de animais, proteção das crianças e adolescentes, 

trânsito seguro. Como objetivo geral pretende-se identificar e analisar os principais fatores 

que influenciam os indivíduos a adotarem comportamentos socialmente desejáveis, a partir 

das estratégias de marketing social promovidas pelos órgãos governamentais. De forma 

específica pretende-se: identificar os elementos convincentes que sensibilizam os indivíduos 

a adotarem comportamentos socialmente desejáveis; identificar os elementos persuasivos 

que influenciam os indivíduos a adotarem comportamentos socialmente desejáveis; construir 

modelos analíticos representem as relações entre os fatores que influenciam a intenção para 

a adoção de comportamento socialmente desejáveis; apresentar contribuições acerca das 

estratégias de marketing social adotadas em prol das causas propostas; identificar diferenças 

sócio-demográficas que possam justificar a adoção de estratégias distintas entre substratos 

da população. A metodologia estará pautada em métricas de abordagem qualitativa 

(entrevistas e técnicas projetivas) e quantitativas, o que permitirá a triangulação dos dados. 

 

Projeto: Governança colaborativa para pesquisa no Sistema Único de Saúde: uma análise 

comparativa da implementação do PPSUS em estados brasileiros 

 

Resumo: O estado é um agente fundamental no direcionamento dos rumos da inovação, 

sobretudo no que se refere ao financiamento e à execução da pesquisa em saúde. A 

implementação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação possui riscos 

associados à própria natureza do processo inovativo, os quais são ampliados pela 

complexidade do ambiente institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), que conta com 

uma diversidade de atores (governamentais e não-governamentais) e respectivos interesses, 

muitos deles atuando em âmbito regional. A colaboração entre tais atores torna-se, portanto, 

elemento chave para o alcance dos resultados de uma política pública que vise à 

descentralização e ao aproveitamento regional dos resultados da pesquisa em saúde. 

Partindo dessas asserções, a presente proposta de pesquisa visa comparar a o processo de 

governança colaborativa no âmbito da implementação do Programa Pesquisa para o SUS: 

Gestão Compartilhada em Saúde, em diferentes estados brasileiros, adotando como 

abordagem metodológica a Análise Comparativa Qualitativa (QCA). Esta abordagem se utiliza 

de um ferramental concebido para operacionalizar a investigação acerca de configurações 

parcimoniosas que explicam determinado resultado de interesse e será utilizada justamente 

para definir a configuração de determinantes, em termos dos elementos presentes no 

processo de governança colaborativa, capaz de explicar os resultados de (in)sucesso da 

implementação do PPSUS em cada estado selecionado e no seu conjunto. 
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Projeto: Marketing, Estratégia e Inovação Determinando a Competitividade na Indústria 4.0 

 

Resumo: A literatura acadêmica e a de negócios vêm explorando intensamente os temas do 

Marketing, da Estratégia e da Inovação, especialmente nas últimas três décadas. Neste 

contexto, diversas fronteiras destes temas vão se tornando protagonistas como sujeitos e 

objetos de estudos. Com a intensificação das mudanças econômicas, sociais, impactos 

ambientais e especialmente da tecnologia nos países mais avançados, mas com reflexos em 

todo o mundo, emerge a necessidade de se contextualizar estes temas no sentido da 

orientação de suas ações à competitividade e sustentabilidade. A evolução atual da tecnologia 

evidencia um salto radical em produtos, serviços e soluções, permitindo prognosticar 

relevantes impactos nestas dimensões. Este fenômeno recebe a denominação de Nova 

Revolução Industrial, o Indústria 4.0. É neste contexto que se estabelece este projeto de 

pesquisa. O objetivo geral consiste em propor e analisar um modelo capaz de contribuir à 

geração e disseminação de conhecimentos em Marketing, Estratégia e Inovação como 

determinantes da competitividade sustentável no ambiente da Indústria 4.0. Pretende-se 

eleger um setor de negócios com este perfil, sendo aplicada uma metodologia de pesquisa 

dual: qualitativa e quantitativa. Para a pesquisa qualitativa pretende-se utilizar tecnologias de 

vanguarda de processamento de informações; para a quantitativa pretende-se utilizar critérios 

estatísticos de validação de construtos e variáveis. Como resultados, espera-se encontrar 

consistência entre conteúdos e avaliações das literaturas estrangeira e brasileira e a realidade 

manifestada por empresas de Minas Gerais. 

 

Projeto: Microcrédito como Fator de Promoção do Desenvolvimento dos Micronegócios e das 

Atividades Informais de Minas Gerais 

 

Resumo: Este estudo tem por objetivo verificar a influência do microcrédito no 

desenvolvimento dos micronegócios e na qualidade de vida das famílias por intermédio de 

métodos estatísticos Multivariados e elaboração de um Modelo de Equações Estruturais 

(Structural Equation Modelling). O objeto desse estudo será as Organizações da Sociedade 

Civil de interesse Público (OSCIP), exclusivamente, voltadas para o Programa de Microcrédito 

Produtivo e Orientado (PMPO). A amostra não probabilística constituiu-se de 

microempreendedores mutuários dessas instituições nos estado de Minas Gerais. Como 

resultados pretende observar se as negociações com os fornecedores exerce influência 

positiva sobre a gestão do negócio. A gestão do negócio exerce influência positiva sobre o 

acesso aos meios de comunicação, atividades de lazer e na qualidade de vida. O acesso aos 
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meios de comunicação e as atividades de lazer exercem influência positiva sobre a qualidade 

de vida. Na avaliação do modelo proposto, pretende verificar se as variáveis apresentadas, 

quando associadas de forma antecessora, explicam as transformações ocorridas na 

Qualidade de Vida das famílias beneficiadas com o microcrédito. 

 

Projeto: Organismos de Transferência de Tecnologia no Brasil: abordagem, desempenho e 

avaliação 

 

Resumo: O processo de transferência de tecnologia e as interações entre universidade/ 

indústria/governo têm sido tema de extensa pesquisa por fazer parte do atual debate sobre 

desenvolvimento e inovação tecnológica dentro de um ecossistema. Os objetivos da pesquisa 

engloba a compreensão dos modelos, das barreiras, das lacunas e das limitações do 

processo de transferência de tecnologia que ocorre entre agentes e/ou setores envolvidos. A 

abordagem conceitual de tecnologia, inovação tecnológica e de transferência de tecnologia, 

como a transferência de conhecimento, tem base teórica que permite incluir os mecanismos, 

os serviços, as experiências, as informações e os atores envolvidos como componente 

relevante para o sucesso da transferência devido a complexidade de sua execução e 

implantação. A pesquisa propõe estabelecer uma agenda padrão (um modelo hibrido) para 

transferência de tecnologia a ser utilizados na Instituição Científica, Tecnológica e de 

Inovação (ICT) e/ou Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do Brasil. Este novo modelo visa 

a reduzir os conflitos observados nos diversos ICT's e/ou NIT's brasileiros quando da sua 

atuação na ligação entre os agentes produtores e os agentes consumidores da inovação 

tecnológica. A polêmica discussão sobre qual o melhor modelo ou tipo de transferência de 

tecnologia nos leva a pesquisar se é possível ter um modelo especifico de transferência de 

tecnologia para as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT's) e/ou para os 

Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT's) no Brasil. 

 

Projeto: Saúde Mental no Trabalho: estudo com profissionais que atuam em organizações 

dos diversos setores no estado de Minas Gerais 

 

Resumo: Objetiva descrever e explicar os principais fatores que causam desequilíbrio entre 

as demandas psíquicas relacionadas ao ambiente ocupacional e a estrutura psíquica dos 

trabalhadores, que atuam em instituições dos diversos setores. Terá como foco analisar o 

nível de desequilíbrio psíquico dos sujeitos pesquisados, tendo como referência os estudos 

relacionados ao estresse ocupacional, prazer e sofrimento no trabalho, síndrome de burnout 

e assédio moral. Buscará identificar e explicar as possíveis associações entre os níveis de 
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desequilíbrio psíquico identificados e as variáveis demográficas, funcionais, hábitos de vida e 

saúde dos participantes, bem como, em relação aos construtos do modelo teórico a ser 

utilizado no estudo. Do ponto de vista metodológico, será desenvolvido por meio de 

abordagem quantitativa e/ou qualitativa, caracterizado como uma investigação empírica de 

natureza descritiva e/ou explicativa, utilizando-se como estratégia o survey e/ou estudo de 

caso. Os sujeitos a serem pesquisados serão os profissionais que trabalham em instituições 

dos diversos setores da economia e a coleta dos dados se dará por meio de questionário, 

entrevistas e análise de documentos. O processamento dos dados quantitativos será 

realizado por meio do Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 22.0.0 e a 

análise se dará por meio da estatística descritiva e inferencial, incluindo análise fatorial, de 

regressão simples e múltipla, correlação, testes de diferença de médias ou tendência central 

e qui-quadrado. Na abordagem qualitativa a análise se dará por meio da técnica de análise 

de conteúdo categorial.  

 

Diversas Dissertações de Mestrado em Administração defendidas no Triênio (2018-

2019-2020), também forneceram contribuições para o desenvolvimento econômico e 

social do estado de Minas Gerais e para a região. Dentre elas podem ser citadas: 

 

Gestão de Resíduos Sólidos: estudo de caso em uma instituição hospitalar situada em Belo 

Horizonte/MG 

Autor(a): Claudiomiro Werner Chagas 

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

Impacto Cultural na Aquisição: estudo em uma empresa de autopeças 

Autor(a): Grazielle Labanca do Prado Santana 

Orientador(a): Prof. Dr. Fernando Coutinho Garcia 

 

Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes: análise dos resultados em municípios 

remotos de Minas Gerais 

Autor(a): Edênia Garcia Santos Oliveira 

Orientador(a): Prof. Dr. Reynaldo Maia Muniz 

 

Adoecimento Mental no Trabalho: um estudo com professores de uma escola da rede pública 

municipal da cidade de Congonhas/MG 

Autor(a): Farney Vinícius Pinto Souza 

Orientador(a): Profa Dra. Maria Elizabeth Maia Muniz 
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Sustentabilidade Municipal: análise de desenvolvimento socioeconômico de municípios 

mineradores do estado de Minas Gerais 

Autor(a): Lauro Ferreira Guimarães Neto 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha 

 

Ações de Marketing Social no Combate à Violência Doméstica contra a Mulher: estudo 

realizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais 

Autor(a): Maria Luiza de Marilac Duarte Costa 

Orientador(a): Profa. Dra. Caissa Veloso e Sousa 

 

Gestão de Contratos Administrativos na Universidade Federal de Viçosa: estudo de caso a 

luz da Teoria de Custos de Transação 

Autor(a): Wagner Gonçalves Rocha 

Orientador(a): Prof. Dr. Alfredo Alves de Oliveira Melo 

 

Indicadores de Sustentabilidade Financeira das Micro e Pequenas Empresas de Belo 

Horizonte e Região Metropolitana 

Autor(a): Ernane Ferreira Aguiar 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Aurélio Ramos 

 

Gestão da Política Pública e Mobilidade Urbana: estudo de caso do processo de implantação 

do transporte coletivo na cidade de Monte Carmelo/MG 

Autor(a): Neiva Aparecida Lopes 

Orientador(a): Prof. Dr. Reynaldo Maia Muniz 

 

Gestão de Resíduos Sólidos: estudo no município de Patos de Minas/MG 

Autor(a): Claudia Caixeta Gomes 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha  

 

Accountability nas compras públicas eletrônicas: um estudo sobre a transparência e 

desempenho no pregões eletrônicos realizados pela Universidade Federal de Viçosa 

Autor(a): Júliio César Mendes Caetano 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 

 

Parcerias Público-Privadas: análise do sistema prisional de Ribeirão das Neves – MG na 

percepção dos gestores intermediários 
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Autor(a): Jeane Daisy Dias Quintão 

Orientador(a): Profa. Dra. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

 

Inclusão Social e Desempenho de Alunos Cotistas no Ensino Superior na Universidade 

Federal de Viçosa 

Autor(a): Rejane Maria Andrade de Carvalho 

Orientador(a): Prof. Dr. Fernando Coutinho Garcia 

 

Comprometimento Organizacional: estudo com servidores da Polícia Civil do Estado de Minas 

Gerais  

Autor(a): Cleides de Souza Lima 

Orientador(a): Prof. Dr. Marco Aurelio Ramos 

 

Accountability Ambiental em Resíduos em Universidades Federais: análise das políticas de 

gestão de resíduos químicos 

Autor(a): Mauro César do Carmo 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 

 

Terceirização no Setor Elétrico: estudo de caso com trabalhadores terceirizados de uma 

cidade do interior de Minas Gerais 

Autor(a): Rodrigo Castro de Oliveira 

Orientador(a): Profa Dra. Maria Elizabeth Antunes Lima 

 

Práticas de Governança Corporativa: estudo em uma cooperativa de crédito no Estado de 

Minas Gerais 

Autor(a): Luiz Henrique de Freita Oliveira 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha 

 

Melhorias de Processos Operacionais: estudo de caso em uma instituição financeira em Belo 

Horizonte/MG 

Autor(a): Werlesson Jorge do Nascimento Sampaio 

Orientador(a): Prof. Dr. Reynaldo Maia Muniz 

 

Gestão de Segurança Pública: modelo CEED aplicado a PMMG em suas ações preventivas 

Autor(a): Danilo Passos 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 
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Perfil Empreendedor: estudo com alunos do curso de Engenharia Civl de uma instituiçãoo de 

ensino privada no interior de Minas Gerais 

Autor(a): José Roberto dos Santos Júnior 

Orientador(a): Prof. Dr.Wendel Alex Castro Silva 

 

Análise das Campanhas de Marketing Social em Prol da Guarda Responsável e Adoção de 

Animais de Estimação: estudo em Belo Horizonte e Região Metropolitana 

Autor(a): Wellington Cunha 

Orientador(a): Profa. Dra. Caissa Veloso e Sousa 

 

Business to Business: estudo sobre os negócios da construção civil de pequeno porte 

realizado em Belo Horizonte/MG 

Autor(a): Luis Fernando de Souza Jeckel 

Orientador(a): Prof. Dr. José Edson Lara 

 

Análise da Sustentabilidade Financeira no Segmento Imobiliário da Região Centro Sul na 

Cidade de Belo Horizonte/MG 

Autor(a): Danilo Eustáquio de Oliveira Filho 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 

 

Empreendedorismo Social: estudo em um programa de fomento a educação empreendedora 

para estudantes de escolas públicas em Minas Gerais 

Autor(a): Rafael Possato Cunha 

Orientador(a): Prof. Dr. Wendel Alex Castro Silva 

 

Análise dos Fatores Relacionados a Doação de Sangue e Campanhas de Marketing Social: 

um estudo na Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Autor(a): Paulo Sérgio Silva 

Orientador(a): Profa. Dra. Caissa Veloso e Sousa 

 

ÉTICA NA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: a perspectiva de acadêmicos e de 

executivos de negócios 

Autor(a): Sandoval Moura Silva Júnior 

Orientador(a): Prof. Dr. José Edson Lara 
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SUSTENTABILIDADE MUNICIPAL: uma análise da alocação dos recursos públicos do 

município de Porto Firme - MG, nas dimensões do Índice Mineiro de Responsabilidade Social 

(IMRS) 

Autor(a): Júlio César Paes Silva 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha 

 

TRANSPARÊNCIA NO SENAC: Uma análise das entidades da região Sudeste 

Autor(a): Igor Russi Dequech 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR OMISSÃO: 

compreensão das causas ensejadoras da responsabilidade civil do Estado como instrumento 

de gestão preventiva e promoção de eficiência administrativa 

Autor(a): Waltinho Edjan Alves 

Orientador(a): Prof. Dr. Thiago Penido 

 

A HÉLICE QUÍNTUPLA MODELANDO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: caracterização e 

estado das aceleradoras de negócios na região metropolitana de Belo Horizonte 

Autor(a): Cláudia Maria Araújo Esteves 

Orientador(a): Prof. Dr. José Edson Lara 

 

CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO SOCIAL, NA ÓTICA DE APICULTORES DO NORTE 

DE MINAS GERAIS, PARA SEU DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONÔMICO 

Autor(a): Kelly Medeiros Cortezão do Carmo 

Orientador(a): Profa. Dra. Helena Belintani Shigaki 

 

GESTÃO ESPORTIVA PROFISSIONAL DO FUTEBOL: Um estudo com Gestores em Belo 

Horizonte 

Autor(a): Caio Rodrigues do Vale 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Cunha Rodrigues 

 

GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS: um estudo da prestação de contas de obras no 

Estado de Minas Gerais 

Autor(a): Jaqueline Márcia Rodrigeus 

Orientador(a): Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral 
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ATRIBUTOS DETERMINANTES PARA ADESÃO AO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO: 

estudo de caso com cooperados de uma cooperativa de livre admissão do Estado de Minas 

Gerais 

Autor(a): Fabiano Soares dos Santos  

Orientador(a): Profa Dra Caissa Veloso e Sousa 

 

A LÓGICA EFFECTUATION E AS ESTRATÉGIAS DO EMPREENDEDOR: um estudo 

multicasos em quatro empresas com sede Belo Horizonte, Minas Gerais 

Autor(a): Andreza Capelo Candido Drumond 

Orientador(a): Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha 

 

Publicações em periódicos no triênio (2018-2019-2020), relativos aos temas 

desenvolvimento econômico e social: 

 

RODRIGUES, L. C.; SOUSA, C. V. Geração de Inovação: um estudo de caso da gestão do 

conhecimento em uma Instituição de Ensino Técnico Fedeal. In: XXX Simpósio de Gestão da 

Inovação Tecnológica, 2018, Porto Alegre. Anais do XXX Simpósio de Gestão da Inovação 

Tecnológica. Rio de Janeiro: Editora da Anpad, 2018. v. 1. p. 1-10. 

 

SANTOS, H. S. C.; ZILLE, L. P. A economia colaborativa no contexto das cooperativas de 

crédito. REVISTA DE EXTENSÃO E ESTUDOS RURAIS, v. 7, p. 231-251, 2018. 

 

LIMA, M. E. A.; BORGES, H. M. C. APARE - Associação Patense de Reciclagem - um 

contexto de inovação social?. REVISTA LABORATIVA, v. 7, p. 3-20, 2018. 

 

BARBOSA, F. J. A.; CASTRO SILVA, W. A. Panorama da Participação e Contratação de Micro 

e Pequenas Empresas em Pregões Eletrônicos de Gênero Alimentício: estudo de caso do 

Centro de preparação de oficiais da reserva de Belo Horizonte no período de 2007 a 2015. 

Revista do TCU, v. 139, p. 1-15, 2018. 

 

SILVA, L. J. S.; CASTRO SILVA, W. A. . STRATEGIES AND HOSPITAL ARRANGEMENTS: 

Study at a philanthropic hospital. REVISTA GESTÃO & SAÚDE (BRASÍLIA), v. 9, p. 57, 2018. 

 

REIS, C. F. O.; CASTRO SILVA, W.A.; SANTOS, A. O.; AMARAL, H. F. Proposta de 

instrumento para análise dos fatores de sucesso do ciclo de vida da organização e do 
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processo empreendedor: uma análise da percepção dos empresários da Mesorregião do 

Norte de Minas Gerais. Revista Gestão e Tecnologia, v. 18, p. 97-118, 2018. 

 

SOUZA, G.; CASTRO SILVA, W. A. Ações de Gestão Empresarial: a busca pela 

sustentabilidade financeira em uma granja suína - um estudo de caso. REVISTA LIVRE DE 

SUSTENTABILIDADE E EMPREENDEDORISMO, v. 3, p. 70-93, 2018. 

 

GUIMARAES NETO, L. F.; CUNHA, G. R. SUSTENTABILIDADE MUNICIPAL: análise de 

desenvolvimento socioeconômico de municípios mineradores do Estado de Minas Gerais. 

REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA, v. 9, p. 112-132, 2018. 

 

PEREIRA, J. R.; SOUSA, C. V.; SHIGAKI, H. B.; LARA, J. E. Between Social Welfare and 

Public Power: an analysis of social marketing strategies for blood donation. REMARK. Revista 

Brasileira de Marketing, v. 18, p. 73-85, 2019. 

 

ASSIS, P. R.; SOUSA, C. V.; HONORIO, L. C.; BATISTA, N. K. Avaliação das Campanhas 

Brasileiras sobre Acidentes de Trânsito à Luz do Marketing Social. International Journal of 

Business & Marketing, v. 4, p. 23-35, 2019. 

 

LIMA, M. E. A.; TRINDADE, I. B. O sentido do trabalho no contexto da atividade do catador 

de material reciclável - um estudo de caso. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, v. 21, 

p. 33-43, 2019. 

 

PALHARES JUNIOR, D.; CASTRO SILVA, W. A.; SANTOS, A. O; AMARAL, H. F. Financial 

Sustainability Actions In Companies Of The Microregion Of The Town Of Pará de Minas And 

In Its Surrounding Towns. REGEPE, v. 8, p. 1-20, 2019. 

 

AVELAR, E. A.;  SOUZA, A. A. de; AMARAL, H. F. Determinantes do endividamento em 

cooperativas médicas sob a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, v. 8, p. 297-311, 2019. 

 

GONÇALVES, D. L.; AMARAL, H. F. Determinantes da estrutura de capital de sociedades 

anônimas mineiras de capital fechado. Horizontes Interdisciplinares da Gestão, v. 2, p. art. 5, 

2019. 

 

http://lattes.cnpq.br/0579526222653701
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DAMACENO, C. D.; SOUSA, C. V.; BATINGA, G. L. Filhos do Coração: percepção das 

famílias adotantes em relação as ações de marketing social em prol da causa. GESTAO E 

PLANEJAMENTO, v. 21, p. 54-69, 2020. 

 

SILVA, C. L.; RODRIGUES, E. L.; SOUSA, C. V.; NICK, A. G. Motivações para Empreender: 

um estudo com mulheres empreendedoras. REVISTA LIVRE DE SUSTENTABILIDADE E 

EMPREENDEDORISMO, v. 5, p. 147-172, 2020. 

 

PEREIRA, J. R. ; SOUSA, C. V. ; MATOS, E. B. ; LARA, J. E. ; RUFIN, C. . Influencing Factors 

of Blood Donation Intent: Proposing an Exploratory Model. Revista de administração da 

UFSM, v. 13, p. 728-747, 2020.  

 

REZENDE, L. B. O. ; SOUSA, C. V. ; PEREIRA, J. R. ; SHIGAKI, H. B. . Partes que Restauram 

Vidas: aspectos influenciadores da intenção de doar órgãos e validação nomologia de um 

modelo preditivo. RAHIS, v. 17, p. 134-154, 2020. 

 

FROGERI, R. F.; CUNHA, G. R. Information Technology Governance in a Higher Education 

Institution. International Journal of Human Capital and Information Technology Professionals, 

v. 11, p. 31-46, 2020. 

 

LARA, J. E.; JECKEL, L. F.; CASTRO SILVA, W. A.; Bahia, E. T. . Business-to-Business: 

estudo sobre os negócios da construção civil de pequeno porte. GESTÃO E CONEXÕES, v. 

9, p. 8-31, 2020. 

 

SILVA, R. L. R.; CASTRO SILVA, W. A. AVALIAÇÃO DOS FATORES CRÍTICOS PARA A 

EXCELÊNCIA OPERACIONAL: UM ESTUDO COM MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

MINEIRAS. Empreendedorismo, Gestão e Negócios, v. 10, p. 612-629, 2021. 

 

REIS, J. M.; ZILLE, L. P. EMPREENDEDORISMO CULTURAL E ECONOMIA CRIATIVA: A 

COMPANHIA DE TEATRO GRUPO GALPÃO. REGEPE, v. 9, p. 97-122, 2020. 

 

LARA, J. E.; RODRIGUES, L. K.; MOURA, L. R. C.; LOCATELLI, R. L. Cenário institucional 

na perspectiva de stakeholders: analisando a APAE Sete Lagoas. REVISTA INOVAÇÃO, 

PROJETOS E TECNOLOGIAS, v. 8, p. 255-269, 2020. 
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Participação em congressos, eventos científicos nacionais e publicações em anais dos 

eventos, relativos aos temas desenvolvimento econômico e social: 

 

REIS, J. M.; BRANDAO, D. C. S. ; SANTOS, S. C. O. ; GARCIA, K. A. ; ZILLE, L. P. . 

Empreendedorismo Cultural na Percepção do Grupo de Teatro Galpão. In: CONAD 2018, 

2018, Goiânia. CONAD 2018. Goiânia: CONAD, 2018. v. 1. p. 1-15. 

 

LIMA, M. E. A.; OLIVEIRA, A. R. . A ASMARE - 30 anos reciclando sonhos. In: Glaucinei 

Rodrigues Corrêa. (Org.). Catadores de Sonhos; design em projetos de extensão. 1ed.Belo 

Horizonte: Escola de Arquitetura UFMG, 2018, v. , p. 41-64. 

 

LIMA, M. E. A.; MINGOTE JUNIOR, W. D. . O trabalho e a loucura em contexto de inovação 

social. In: TMS Algarve 2018, 2018, Faro/Portugal. Gestão de Recursos Humanos - 

abordagens e perspectivas. Faro/Portugal: Universidade do Algarve, 2018. v. 1. p. 81-97. 

 

OLIVEIRA, A. R. ; LIMA, M. E. A. . ASMARE - uma experiência de inovação social?. In: I 

Colmeia - colóquio sobre gestão social, educação e desenvolvimento local, 2017, Belo 

Horizonte. I Colmeia e V Simpósio de socialização da produção acadêmica, 2016. v. 1. p. 37-

44. 

 

LOCATELLI, R. L.; LARA, J. E.; RAMALHO, W.; SANTOS, R. B. ÍNDICE DE INFLAÇÃO 

INTERNA DE UMA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: MODELO, ESTIMATIVAS DA INFLAÇÃO 

CORRENTE E SIMULAÇÕES. In: VII SINGEP Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, 

Inovação e Sustentabilidade, 2018, São Paulo. VII SINGEP. São Paulo: UNINOVE, 2018. v. 

1. p. 1-1. 

 

AVELAR, E. A.; SOUZA, A. A.; AMARAL, H. F. CRIAÇÃO DE VALOR EM OPERADORAS DE 

PLANOS DE SAÚDE: uma análise sob a perspectiva da regulação da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). In: XXI SemeAd - Seminários em Administração - 2018, 2018, São 

Paulo. XXI SemeAd - Seminários em Administração. São Paulo: USP, 2018. v. 1. p. 1-15. 

 

AVELAR, E. A.; SOUZA, A. A.; AMARAL, H. F. Determinantes do Endividamento em 

Cooperativas Médicas: Uma Análise sob a Perspectiva da Regulação da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS). In: XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, 2018, Curitiba - 

Paraná. XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018. Rio de Janeiro: ANPAD - Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2018. v. 1. p. 1-15. 
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ROCHA, A. S.; FRANCISCO, J. R. S.; AMARAL, H. F.; TAVARES, A. C. T.; PINHEIRO, L. E. 

T. Estrutura Financeira Das Empresas Do Ramo De Calçados: Determinantes Entre O Modelo 

Tradicional De Liquidez E Modelo Dinâmico. In: Simpósio de Excelência em Gestão e 

Tecnologia - XV SEGeT 2018, 2018, Resende - Rj. XV SEGeT 2018. Resende - RJ: 

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOM BOSCO - AEDB, 2018. v. 1. p. 1-15. 

 

AVELAR, E. A.; SOUZA, A. A.; BOINA, T. M.; AMARAL, H. F. Endividamento em Operadoras 

de Planos de Saúde Filantrópicas: Uma Análise dos Determinantes na Perspectiva da 

Regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). In: Determinantes do 

Endividamento; Operadoras de Planos de Saúde; Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

Operadoras filantrópicas., 2018, Rio de Janeiro. IX Congresso Brasileiro de Administração e 

Contabilidade - AdCont 2018. Rio de Janeiro: UFF, 2018. v. 1. p. 1-15. 

 

PALHARES JÚNIOR, D.; SILVA, W. A. C.; SANTOS, A. O.; AMARAL, H. F. Ações de 

Sustentabilidade Financeira: um estudo em empresas brasileiras situadas em uma 

microrregião mineira e cidades circunvizinhas. In: TOURISM & MANAGEMENT STUDIES 

INTERNATIONAL CONFERENCE - TMS ALGARVE 2018, 2018, Olhão - Algarve - Portugal. 

TMS CONFERENCE SERIES (2018). Faro - Algarve - Portugal: UAlg ESGHT, 2018. v. 1. p. 

107-126. 

 

AVELAR, E. A; SOUZA, A. A.; AMARAL, H. F. Determinantes do endividamento em 

operadoras de planos de saúde brasileiras: uma análise sob a perspectiva da regulação da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). In: Tourism & Management Studies 

International Conference - TMS ALGARVE 2018, 2018, Olhão - Algarve - portugal. TMS 

CONFERENCE SERIES (2018). Faro - Algarve - Portugal: UAlgESGHT, 2018. v. 1. p. 83-104. 

 

BATISTA, P. O. S.; PEREIRA, M. V. L.; AMARAL, H. F.; IQUIAPAZA, Robert Aldo. 

Cointegração entre Mercado de Capitais na América Latina e crescimento econômico: um 

reflexo do impacto da crise econômica mundial de 2008. In: XXII Seminários em 

Administração. São Paulo: FEA-USP, 2019. v. 1. p. 1-16. 

 

PENA, M. D.; MELO, M. C. O. L. A intercooperação aplicada ao modelo de agências 

compartilhadas de cooperativas de crédito. In: SINGESCOOP, 2020, Porto Alegre/RS. X 

SIMPÓSIO NACIONAL DE GESTÃO DE COOPERATIVA - SINGESCOOP. Porto Alegre/RS: 

Universidade Federal de Santa Maria / UFSM, 2020. v. 10. p. 1-15. 
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SOUSA, L. S.; SOUSA, C. V.; SILVA, C. L. Empreendedorismo na Feira Hippie de Belo 

Horizonte: Fatores que levam artesãos a expor seus produtos na feira. In: 31o Encontro 

Nacional de Cursos de Graduação em Administração, 2020, São Paulo. Anais do 31o 

Encontro Nacional de Cursos de Graduação em Administração - ENANGRAD, 2020. v. 1. p. 

1-16. 

 

PEREIRA, A. B.; CUNHA, G. R. A Percepção de Gestores sobre a Gestão de Resíduos 

Sólidos: um Estudo de Caso de Belo Horizonte. In: Encontro de Estudos em Estratégia - 3ES, 

2020, Evento Virtual. IX Encontro de Estudos em Estratégia - 3ES, 2020. p. 1-17. 

 

CARMO, M. C.; CASTRO SILVA, W. A.; BATINGA, G. L. EVIDÊNCIAS DE 

ACCOUNTABILITY AMBIENTAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS: um estudo em universidades 

federais mineiras. In: IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTÃO, DESENVOLVIMENTO 

E INOVAÇÃO, 2020, ONLINE. IV EIGEDIN, 2020. p. 1-17. 

 

REIS, J. M.; ZILLE, L. P. O Trabalho dos Cominhoneiros nas Estradas Brasileiras. In: VIII 

SITRE, 2020, Belo Horizonte/MG. VIII SITRE. Belo Horizonte/MG: SITRE, 2020. v. 1. p. 1-15. 

 

LOCATELLI, Ronaldo Lamounier ; Fonseca, Alan Sales da ; LARA, José Edson ; SILVA, 

Wendel Alex Castro . GERAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA EM INSTITUIÇÕES DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: ANÁLISE DE UMA 

IES DO TERCEIRO SETOR. In: Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e 

Sustentabilidade, 2020, São Paulo. ANAIS SINGEP. São Paulo: Uninove, 2020. v. 1. p. 1-19. 

 

 

Capítulos de livros publicados no triênio (2018-2018-2020), relativos ao 

desenvolvimento econômico e social  

 

LIMA, P. F. A.; MELO, M. C. O. L. A era da colaboração: uma análise de aplicativos e 

plataformas de consumo colaborativo e a percepção de seus usuários. In: Sousa, C., Ramos, 

C, Cascada, P., Correia, M., Guerreiro, R.. (Org.). O Futuro Hoje: Novas Tecnologias, Social 

Media e Negócio Digital. 1ed.Faro: ESGHT/Universidade do Algarve, 2018, v. 1, p. 67-86. 

 

FRANCISCO, J. R. S.; AMARAL, H. F. Governança Corporativa em Cooperativas de Crédito. 

In: Antonio Carlos Nasi; Maria Clara Cavalcante Bugarim; Ernani Ott; Vidigal Fernandes 
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Martins. (Org.). Programa de Atualização em Contabilidade - PROCONTAB (Sistema de 

Educação Continuada a Distância. 4ed.Porto Alegre: Artmed Panamericana, 2018, v. 2, p. 37-

85. 

 

OLIVEIRA, A. G. M.; MELO, M. C. O. L. Entrepreneurship and Creative Economy: Mental 

Models of Cultural Entrepreneurs in Belo Horizonte, Brazil. In: Ladislav Mura. (Org.). 

Entrepreneurship: Development Tendencies and Empirical Approach. Brazil. 1eded.Croatia: 

InTechOpen: Intech, 2018, v. 1Rijek, p. 35-54. 

 

BATINGA, G. L.; SOUSA, Caissa V.; VALE, L. M. E. ; BATISTA, N. K. Análise das Ações de 

Marketing Social em Prol de um Trânsito Seguro. In: 30º ENANGRAD - Encontro Nacional de 

Cursos de Graduação em Administração. Uberlândia. 2019. v. 1. p. 1-17. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes também promoveu atividades variadas relativas ao 

desenvolvimento social durante os semestres letivos, destacando-se dentre estas: 

 

a) Programa de Monitoria Desvinculada de Bolsa, a fim de estimular a vivência e a 

participação acadêmica dos alunos, repetindo-se nos semestres seguintes. Continuidade ao 

Grupo de Estudos em Direito Constitucional ‘Representação Política e Participação: A 

Construção da Cidadania na Contemporaneidade’, que teve por resultado a apresentação de 

dois trabalhos acadêmicos em Congressos Jurídicos da área (FEPODI e CONPEDI). 

b) Projeto ‘Debates Contemporâneos’ para tratar de temas de conteúdo humanístico, como 

formação complementar dos alunos. O projeto tem o formato de palestras e ciclos de debates 

aos sábados. Os temas abordados tratam de Ecologia Biodiversidade e Sustentabilidade, 

Relações Interpessoais, Avanços Tecnológicos, Globalização e Geopolítica e Ciência 

Tecnologia e Inovação, Inclusão e Exclusão, Relações de Trabalho e Ações Afirmativas. 

c) Projeto 50+ cuja programação foi um ciclo de palestras voltadas para o público da terceira 

idade. O Centro Universitário Unihorizontes ofereceu um ciclo de cursos, palestras e oficinas, 

totalmente gratuitos voltados para a Terceira Idade nos meses de setembro e outubro de 

2019, intitulado Projeto 50+, com a participação do Corpo Docente e Pessoal Técnico-

Administrativo para o desenvolvimento do evento. Abaixo listamos as atividades oferecidas:  

23/09 - “Informática segura e simples” – ministrado pelo Prof. Gustavo Dolisse; 

23/09 - “Viver com saúde e envelhecer com prazer” – ministrado pela Prof.ª Cilícia Abjaud; 

24/09 - Filme comentado “A Última Gargalhada” com comentários da Prof.ª Dr.ª Fernanda 

Versiani; 

25/09 - “Reorganização financeira” com o Prof. Dr. Gustavo Cunha; 
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25/09 - “Relacionamento interpessoal” com o Prof. Claudiomiro Werner; 

 

 

26/09 - Oficina: Elegância não tem idade “Elegância não tem idade” apresentado pelo Prof. 

Claudiomiro Werner; 

27/09 - Oficina: “Passos básicos de forró” que será conduzida pela Prof.ª Dr.ª Fernanda 

Versiani; 

27/09 - “Educação financeira e orçamento familiar”, com o Prof. Dr. Hudson Fernandes 

Amaral; 

02/10 - “Investimento em mercado de ações”, com o Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha; 

02 e 04/10 - “Oficina de interpretação de poesias”, com o Prof. Rogério Naves Rezende; 

03/10 - “Produtos Bancários e suas particularidades”, com o Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos; 

09/10 - “Alimentação e avaliação de cardápio”; 

09/10 - Mercado financeiro e moedas virtuais; 

09/10 - Dicas de prevenção e segurança; 

10/10 - Conhecendo os Direitos dos Idosos; 

15/10 - “Inclusão Digital: Whatsapp, Facebook e Instagram” ministrado pelo analista de 

marketing digital do Unihorizontes Márcio Junio Gonçalves Silva; 

16/10 - Oficina “Exercitando a memória: ginástica cerebral” com a Prof.ª Ana Lúcia Magri 

Lopes; 

17/10 - Oficina: “Técnicas de relaxamento”, com a Prof. Renata Botelho; 

17/10 - “Entendendo os limites dos planos de saúde”, com o Prof. Dr. Thiago Penido Martins; 

18 - Oficina “Arranjos com flores permanentes”, com a Prof.ª Ana Maria; 

21/10 - Maquiagem para Mulheres na 3ª Idade; 

23/10 - Saúde Mental e Qualidade de Vida; 

31/10 - Envelhecimento com saúde. 

d) Semana de Estudos Jurídicos que consiste em um ciclo de palestras com profissionais do 

Direito sobre diversos temas relacionados à área. A proposta é a de aprofundar o debate 

jurídico sobre questões relevantes, bem como perceber as tendências de mercado. 

e) Sarau Jurídico que consiste na indicação, pelo Colegiado do Curso, da leitura de uma obra 

literária para os estudantes, seguida de dois encontros para debate e discussão de temas 

jurídicos relacionados à obra. 

f) Projeto ‘Debates Contemporâneos’ para tratar de temas para a formação complementar dos 

alunos. O projeto tem o formato de palestras e ciclos de debates aos sábados.  

g) Projeto “Ensaios da OAB”, com aulas de aprofundamento em temáticas jurídicas cobradas 

nos exames da ordem. 



145 

 

  

h) Atendimento no Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) que tem um forte papel na realização 

de ações sociais, que consistem no atendimento in loco aos moradores de comunidades 

desfavorecidas e sem acesso às informações que os possibilitem a postular seus direitos. 

Além disso, com o intuito de prestar a devida assessoria jurídica, está em processo de 

renovação dos contratos de parcerias com os seguintes Conselhos Tutelares da cidade de 

Belo Horizonte: Regional Centro Sul; Regional Nordeste; Regional Norte; Regional Barreiro; 

Regional Noroeste; e Regional Pampulha, além de contatos para firmar parcerias com outras 

instituições que prestam serviços para a comunidade. 

i) Manteve o Programa de Monitoria Desvinculada de Bolsa, a fim de estimular a vivência e a 

participação acadêmica dos alunos.  

j) Workshops referente ao tema E-Social: suas mudanças e implicações ambos realizados 

pelo Professor Victor Hugo na Unidade Barreiro e pela egressa Carina Fonseca Dias na 

Unidade Santo Agostinho.  

k) Funcionamento do Núcleo de Práticas Contábeis com o objetivo de desenvolver 

competências necessárias para um melhor desempenho na área contábil. Dentre as diversas 

atividades desenvolvidas nesse núcleo, destaca-se a Oficina de Declaração de Imposto de 

Renda extensiva à comunidade acadêmica e à comunidade externa.  

l) Comemoração do Dia do Contador, Dia do Administrador, Dia do Advogado, Dia do 

Tecnólogo, Dia do Assistente Social, Dia do Economista, Dia do Arquiteto e Dia do 

Engenheiro. Nestes dias fez-se uma homenagem ao profissional, onde se buscou-se 

palestrantes que puderam transmitir conhecimentos aos alunos sobre a importância da sua 

profissão e o seu desenvolvimento no mercado de trabalho. 

m) Seminários no 1º semestre de 2019 e no 2º Semestre de 2019 com o tema referente ao 

Microempreendedor Individual (MEI), na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro, com 

a Professora e Coordenadora do Curso Liliane Penido Drumond e com a participação dos 

alunos, comunidade e professores que teve como objetivo a abordagem da obrigatoriedade 

da entrega da declaração DANSMEI, apuração do imposto e controle dos gastos. 

n) Manutenção do Projeto de Extensão em que os alunos do curso de Direito no NAJ – Núcleo 

de Assistência Jurídica, prestam atendimentos, orientações e encaminhamentos ao público 

que acessa os serviços do NAJ, buscando atendê-los dentro das suas particularidades, no 

âmbito social, visando à garantia dos seus direitos nas suas especificidades. 

o) Realização de campanhas como, por exemplo, “outubro rosa”, que visa conscientizar as 

mulheres funcionárias, alunas e colaboradoras sobre a importância da prevenção contra o 

câncer de mama; “novembro azul”, visando conscientizar os funcionários, alunos e 

colaboradores sobre a importância da prevenção contra o câncer de próstata e o Natal 
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Solidário, com arrecadação de roupas e brinquedos para serem doados a instituições que 

atendem crianças em situação de acolhimento institucional. 

p) Realização do projeto social “Inovando Experiências: melhor idade para novas vivências. 

O projeto compreende uma atividade do Mestrado em Administração do Unihorizontes, a partir 

da qual os alunos fazem uma inserção em uma organização social, com o propósito de trazer 

novas experiências e de fornecer uma contribuição a comunidade relacionada. 

Especificamente nesse projeto os mestrandos realizaram uma série de atividades 

programadas com as idosas residentes na casa selecionada, que envolviam interação e 

social, dicas sobre cuidados com a saúde e beleza. 

q) Projeto na Semana do Contador com o tema: Setembro Amarelo: Se a dor não é sua não 

chame de drama! Com o projeto de conscientização sobre o suicídio. Como exemplo, 

destacam-se as palestras: 

 

A vida social entre a obra e o produto: reflexões a partir da crítica da economia política do 

espaço 

Palestrante: Prof. Thiago Andrade dos Santos 

 

A atuação do assistente social na saúde do trabalhador 

Palestrante: Prof.ª Danielle Teixeira Tavares Monteiro 

 

Mercado de Trabalho: Tendências e desafios 

Palestrante: Felipe Lara 

 

Será o fim do Plano Real? Nova análise da atual conjuntura econômica 

Palestrante: Said Aad Aziz Alexandre Santana 

 

Obrigações, cuidados e demais aspectos jurídicos, que devem ser tomados pelos gestores 

de logística. 

Palestrante: Ângelo Máximo Rosa 

 

O sucesso é vencer a si mesmo – motivação e coaching para gerar transformações 

significativas e resultados extraordinários. 

Palestrante: Oswaldo Argolo 

 

Palestra: A palestra com o tema “Modernização e informatização das obrigações acessórias: 

o que mudou na profissão contábil?”  
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Palestrante: Prof. Victor Hugo Pereira. 

 

Palestra: “A contrarreforma da Previdência e os impactos no Serviço Social”. 

Palestrante: 

Angelita Rangel Ferreira (Assistente Social, Mestre em Serviço Social pela 

Universidade Federal de Juiz de Fora e Conselheira do CRESS/MG). 

 

Feira de Tecnologias para a Segurança Privada com a apresentação das empresas Lord 

Drones e Extiminas. 

 

Palestra: Como Manter um Condomínio Seguro 

Palestrante: Rogério da Silva Cândido (Egresso) 

Palestra: Evento Seguro 

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira 

 

Todos os cursos de graduação bacharelado e graduação tecnológica realizam, 

semestralmente, Mesas Redondas no valor de 15 pontos. No triênio (2018-2019-2020) 

os temas abordados nas Mesas Redondas foram: 

 

 Sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância / intolerância, inclusão / exclusão e 

relações de gênero 

 Conflitos Étnicos e Religiosos e Guerras Civis e Contemporânea 

 Arte e Cultura; 

 Globalização e política internacional; 

 Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor; 

 As mobilizações e reivindicações populares no Brasil 

 Direitos Humanos; Racismo e Cotas Raciais 

 Exclusão / minorias e Redes Sociais 

 Relações de Trabalho 

 Violência e Modernidade;  

 Violência contra a mulher;  

 Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

 As expressões da questão social em prosas, versos e imagens. 

 Ecologia;  

 Biodiversidade;  

 Arte, cultura e filosofia;  
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 Mapas geopolíticos e socioeconômicos;  

 Globalização; 

 Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, 

desenvolvimento sustentável;  

 Redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; 

 Relações interpessoais: respeitar, cuidar, considerar, conviver;  

 Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão;  

 Exclusão e minorias;  

 Relações de gênero;  

 Vida urbana e rural;  

 Democracia e cidadania;  

 Violência;  

 Terrorismo;  

 Avanços tecnológicos;  

 Inclusão/exclusão digital;  

 Relações de trabalho;  

 Tecnociência; 

 Propriedade intelectual;  

 Diferentes mídias e tratamento da informação. 

 Ética, democracia e cidadania 

 Estado, sociedade e trabalho 

 Educação e desenvolvimento humano e social 

 Cultura, arte e comunicação 

 Ciência, tecnologia e inovação 

 Promoção da saúde e prevenção de doenças 

 Segurança alimentar e nutricional 

 Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana 

 Cidades, habitação e qualidade de vida 

 Processos de globalização e política internacional 

 Sociodiversidade e multiculturalismo 

 Acessibilidade e inclusão social 

 

2.2.8 Coerência entre o PDI e as ações de responsabilidade social: inclusão social 

relativas a 2019 
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A responsabilidade social permeia a missão, os princípios e as atividades desenvolvidas pelo 

Unihorizontes por meio das ações de ensino, pesquisa e extensão, do Projeto Interdisciplinar, 

entre outras. Ciente do seu compromisso com a comunidade de ser uma Instituição 

socialmente responsável, o Unihorizontes busca contribuir para o atendimento das demandas 

sociais regionais. Além das atividades desenvolvidas direcionadas a comunidade, o Centro 

Universitário Unihorizontes também oferece uma estrutura adaptada para receber pessoas 

com deficiência, sejam alunos ou funcionários. 

 

As atividades de inclusão social realizadas pelo Centro Universitário Unihorizontes no 

triênio (2018-2019-2020) foram: 

 

a) Dentre as Dissertações de Mestrado defendidas, referentes ao tema de inclusão, destaca-se: 

 

Inclusão Social e Desempenho dos Alunos Cotistas no Ensino Superior na Universidade 

Federal de Viçosa 

Rejane Maria Andrade de Carvalho 

 

A Inclusão de Pessoas com Deficiência: estudo de caso em uma empresa privada da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte 

Autor(a): Amir Neves Filho 

Orientador(a): Profa. Dra. Maria Elizabeth Antunes Lima 

 

b) Funcionamento o NAJ - Núcleo de Assistência Jurídica "Caio Mário da Silva Pereira" que é 

parte integrante do Projeto Pedagógico do curso de Direito do Centro Universitário 

Unihorizontes. Neste espaço, alunos a partir do 7º período, orientados por professores, 

atendem a população carente da comunidade externa que tenham questões jurídicas 

pendentes, como pagamento de pensões, divórcio, defesa do consumidor, ações criminais e 

outras.  

 

No ano de 2018, o Núcleo realizou 257 atendimentos. Ao final do 2º semestre de 2018, o NAJ 

possuía 358 pastas ativas, sendo 339 ações ajuizadas no Poder Judiciário e 19 casos sob 

análise de alunos e professores. Foram abertas, ao longo de 2018, 203 novas pastas e, 

arquivadas, 207. Cabe ressaltar, que ao longo de 2018, foram realizadas 118 audiências. 

 

No ano de 2019, o Núcleo realizou 392 atendimentos, sendo 189 casos de novos 

atendimentos e 203 retornos de clientes.  
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Ao final do 2º semestre de 2019, o NAJ possuía 340 pastas ativas, sendo 339 ações ajuizadas 

no Poder Judiciário (113 processos físicos e 225 processos eletrônicos) e 12 casos sob 

análise de alunos e professores. Foram abertas, ao longo de 2019, 202 novas pastas e, 

arquivadas, 227. Cabe ressaltar, que ao longo de 2019, foram realizadas 124 audiências. 

 

1) Atendimentos novos realizados: 189; 

1º semestre de 2019: 110, sendo abertas 119 pastas, ajuizadas 54 ações e realizadas 13 

consultas (hipótese em que não é possível ajuizar ação); 

2º semestre de 2019: 79, sendo 64 cíveis e 15 criminais; foram abertas 83 pastas; 

 

2) Atendimentos de retornos realizados: 203; 

1º semestre de 2019: 71, sendo 60 cíveis e 11 criminais; 

2º semestre de 2019: 132, sendo 115 cíveis e 17 criminais; 

 

2) Audiências e julgamentos realizados: 124; 

1º semestre de 2019: 60 audiências; sendo 18 de natureza criminal e 42 cível; 

2º semestre de 2019: 64 audiências, sendo 42 de conciliação, 17 de instrução; 2 

admonitórias; 3 de justificação e 5 sessões de julgamento. 

 

3) Pastas baixadas/arquivadas: 227; 

1º semestre de 2019: 126 pastas, sendo 28 criminais, 63 cíveis e 35 não ajuizadas. 

2º semestre de 2019: 101 pastas, sendo 11 criminais, 65 cíveis e 25 não ajuizadas. 

 

Finalizou-se o ano de 2019 com o total de 210 alunos e 340 pastas ativas, sendo estas: 

- Processos físicos: 113 processos físicos. 

- PJe: 215 processos eletrônicos. 

- Não ajuizados: 12 pastas 

 

Ocorreram casos que não foram possíveis de atender no NAJ, sendo 44 no primeiro semestre 

de 2019 e 67 no segundo semestre de 2019, pelos seguintes motivos: 13 desistências; 31 

com impossibilidade de contato nos telefones informados; 16 não compareceram ao 

atendimento agendado e 7 foram de casos que não são atendidos pelo NAJ. 

 

No ano de 2020, o Núcleo realizou 88 atendimentos, sendo 54 casos de novos atendimentos 

e 34 retornos de clientes.  
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Ao final do 2º semestre de 2020, o NAJ possuía 317 pastas ativas, sendo 293 ações ajuizadas 

no Poder Judiciário (86 processos físicos e 207 processos eletrônicos) e 24 casos sob análise 

de alunos e professores. Foram abertas, ao longo de 2020, 65 novas pastas e, arquivadas, 

82. Cabe ressaltar, que ao longo de 2020, foram realizadas 31 audiências. 

 

1) Atendimentos novos realizados: 54; 

1º semestre de 2020: 29, sendo abertas 35 pastas, ajuizadas 13 ações e realizadas 3 

consultas (hipótese em que não é possível ajuizar ação); 

2º semestre de 2020: 25, sendo abertas 27 pastas, ajuizadas 15 ações e realizadas 7 

consultas (hipótese em que não é possível ajuizar ação); 

 

2) Atendimentos de retornos realizados: 34; 

1º semestre de 2020: 15, sendo 9 cíveis e 6 criminais; 

2º semestre de 2020: 19, sendo 12 cíveis e 7 criminais; 

 

2) Audiências e julgamentos realizados: 31; 

1º semestre de 2020: 20 audiências; sendo 11 de natureza criminal e 9 cível; 

2º semestre de 2020: 11 audiências, sendo 1 de conciliação, 2 de instrução; 1 de saneamento 

e 7 sessões de julgamentos virtuais. 

 

3) Pastas baixadas/arquivadas: 82; 

1º semestre de 2020: 30 pastas, sendo 6 criminais, 22 cíveis e 2 não ajuizadas. 

2º semestre de 2020: 52 pastas, sendo 5 criminais, 37 cíveis e 10 não ajuizadas. 

 

Finalizou-se o ano de 2020 com o total de 208 alunos e 317 pastas ativas, sendo estas: 

- Processos físicos: 86 processos físicos. 

- PJe: 207 processos eletrônicos. 

- Não ajuizados: 24 pastas 

 

Ocorreram casos que não foram possíveis de atender no NAJ, sendo 46 no primeiro semestre 

de 2020 e 19 no segundo semestre de 2020, pelos seguintes motivos: 5 desistências; 25 com 

impossibilidade de contato nos telefones informados; 26 não compareceram ao atendimento 

agendado e 9 casos foram desmarcados no começo da pandemia do coronavírus (covid-19) 
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c) Funcionamento o NAS - Núcleo de Assistência Social que é parte integrante do Projeto 

Pedagógico do curso de Serviço Social do Centro Universitário Unihorizontes. Neste núcleo, 

alunos a partir do 5º período, orientados por professores, realizam atividades de estágio 

supervisionado e de práticas sociais previstas no curso. As atividades desenvolvidas são 

destinadas à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica de Belo 

Horizonte/MG. O universo correspondente ao público atendido pelo NAS no ano de 2018, nos 

meses de agosto a novembro, totalizou 228 agendamentos, que acarretaram em 154 

atendimentos e 76 não comparecimentos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           

            Fonte: Programa Integrado de Atendimento Jurídico e Social (PIAJUS) 

 

O fluxograma 1 retrata o funcionamento do PIAJUS – Programa Integrado de Atendimento 

Jurídico e Social desde a fase de captação de possíveis clientes até o encerramento / 

arquivamento de processo. 

 

a) Manteve o convênio com a Receita Federal do Brasil e com a Companhia Urbanizadora de 

Belo Horizonte (Urbel), possibilitando a continuidade das atividades do NAF junto aos 

contribuintes de baixa renda por meio de orientações contábeis e fiscais básicas, ampliando 

as ações de responsabilidade social do Unihorizontes. No ano de 2018 o NAF realizou, junto 

aos alunos do 5º semestre, atendimento à comunidade, prestando serviços como 

preenchimento da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; inscrição do MEI; inscrição 

do empregador doméstico no e-Social, regularização de CPF; consultas no site da RFB, 

dentre outros. Além disso, junto à parceria com o órgão Urbel, destacam-se as seguintes 

atividades realizadas pelo núcleo: abertura, alteração e baixa de pessoas jurídicas 

relacionadas aos Núcleos de Habitação ou Condomínios da PMH; regularização de CNPJ 

Fluxograma 2 - Estrutura do fluxo de atendimento do PIAJUS 
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destes Núcleos ou Condomínios com pendências; a regularização de situação fiscal dos 

Núcleos ou Condomínios com pendências; declaração do Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (DIPJ – Entidades); declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF – dos 

Representantes destas Entidades); e a regularização da situação da pessoa física (CPF) que 

possa causar algum problema à gestão dos Núcleos ou Condomínios. 

 

b) Manutenção do convênio de cooperação mútua entre o Centro Universitário Unihorizontes 

e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no âmbito de suas respectivas áreas de 

atuação, proporcionando a implementação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania no Centro Universitário Unihorizontes. 

 

c) Disponibilização dos laboratórios de informática para a comunidade acadêmica. 

Semestralmente são oferecidos treinamentos sobre ferramentas de informática e automação 

de escritórios. Os treinamentos são desenvolvidos e executados pela equipe de informática 

da instituição e são abertos ao público em geral mediante inscrição. 

 

d) Realização de diversas campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e 

higiene pessoal, roupas e brinquedos. Estas campanhas consistem em arrecadar, na 

comunidade acadêmica, materiais diversos que estejam em bom estado de conservação para 

doação à população em situação de rua de Belo Horizonte e aos moradores de asilos e 

creches parceiras da Instituição. 

 

e) Manutenção do convênio com o Programa PROUNI com o objetivo de possibilitar maior 

inserção social para seus alunos de baixa renda. Este programa consiste na oferta de bolsas 

de estudos integrais e parciais a estudantes que atendam a um perfil sócio econômico definido 

pelo MEC.  

 

f) Manutenção do convênio com o Programa de Financiamento Estudantil – FIES. Este 

programa consiste em uma opção de financiamento que o Centro Universitário Unihorizontes 

oferece em parceria com a Caixa Econômica Federal.  

 

g) Manutenção do Convênio de captação de alunos com os Programa Educa Mais Brasil e 

Quero Bolsa.  

 

h) Manutenção do Convênio firmado com o Sicoob Nossacoop para financiamento do curso 

para alunos de graduação e pos-graduação, presenciais e a distância; 
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i) Manutenção do programa de financiamento próprio (PADI).  

 

j) Manutenção do programa de oferta de bolsas próprias. 

 

k) Manutenção da participação no Programa Nacional de Ensino Responsável, promovido 

pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior - ABMES. Neste evento são 

realizadas diversas atividades como palestras, debates, oficinas, balcão de estágios, lanche 

para os participantes e sorteios de vários brindes. 

 

l) Manutenção dos temas relacionados à inclusão social no Projeto Interdisciplinar de diversos 

cursos. Nesta atividade, os alunos ao longo do semestre elaboram uma revista acadêmica, a 

partir de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Responsabilidade Social, integrando ao 

contexto das disciplinas especificas de formação profissional.  

 

m) Entre os meses de novembro e dezembro, foi realizado o ‘Bazar Praticando o Desapego’. 

O evento tem como objetivo arrecadar bijuterias que são doadas a asilos da região 

metropolitana de Belo Horizonte. Em 2018 os itens arrecadados foram embalados em forma 

de presentes e doadas para os idosos do Lar Asilo Cristo Rei, localizado no bairro Barreiro, 

Belo Horizonte/MG, dia 06 de dezembro, e para as idosas Lar da Vovó, localizado no bairro 

Jardim Paquetá, no dia 18 de dezembro. Em 2019 a arrecadação foi ampliada para, além das 

bijuterias, kits de higiene pessoal, roupas, chinelos e alimentos perecíveis. Assim, além do 

público feminino, também foram doados itens para o consumo masculino. O bazar é 

promovido por alunos e bolsistas do mestrado e os itens arrecadados foram embalados em 

forma de presentes e doados para os idosos do Lar Asilo Cristo Rei, localizado no bairro 

Barreiro, idosos do Lar Dona Paula, localizado no Padre Eustáquio, e para os idosos do Lar 

Frei Zacarias, localizado no bairro Carlos Prates, em Belo Horizonte.    Em função da 

pandemia do COVID-19, o que foi arrecadado em 2020 teve a entrega dos itens prorrogada 

para 2021, uma vez que a visita aos lares de idosos estava proibida na cidade de Belo 

Horizonte e região metropolitana.  

      

2.2.9 Coerência entre o PDI e as ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos 

humanos e igualdade étnico-racial 

 

O Centro Universitário Unihorizontes entende que todas as Instituições de Ensino Superior 

brasileiras precisam desenvolver ações afirmativas em defesa das Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para Educação  das  Relações  étnico-raciais  e para  o  ensino  de  História  e  

Cultura  Afro-Brasileira, Africana  e  Indígena,  nos  termos da  Lei  Nº  9.394/96,  com  a  

redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008 e na  Resolução  CNE/CP  N°  

1/2004, fundamentada  no  Parecer  CNE/CP  Nº 3/2004. 

 

O Curso de Serviço Social se caracteriza como um espaço privilegiado para alavancar as 

ações propostas pelo Centro Universitário Unihorizontes visando as questões relacionadas às 

relações étnico-raciais, dos direitos humanos e a cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

 

a) Visita Técnica à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais/MG, acompanhados 

por assistente social e professora da instituição Maíra Colares, que passou todas as 

informações pertinentes ao funcionamento da casa sobre tramitações dos processos, 

acompanhamentos, atendimentos e orientações devidas; 

b) Instituição do Programa Integrado de Atendimento Jurídico e Social (PIAJUS), unidade 

responsável por coordenar de forma integrada e interdisciplinar as ações de ensino, pesquisa 

e extensão desenvolvidas pelos Núcleos de Prática dos cursos de Direito e de Serviço Social, 

sob coordenação e orientação de professores de ambos os cursos que prestam atendimento 

jurídico gratuito a comunidade. O trabalho é desenvolvido também por estagiários dos 

respectivos cursos sob supervisão de advogados e assistente social, além de viabilização de 

novos campos de estágio; 

c) Realização do Trote Solidário com os veteranos e calouros do Centro Universitário, que 

teve como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza 

trazidos pelos alunos para serem doados a instituição que presta serviços assistenciais à 

comunidade. Essa campanha visou ainda, desenvolver ações de responsabilidade social, 

buscando uma aproximação maior entre os alunos, a convivência saudável e a prática de 

boas ações em benefício da comunidade”; 

d) Realização de palestra em comemoração ao dia Internacional da Mulher intitulada: “O 

protagonismo da mulher no mercado de trabalho”.  

e) Realização da V e VI Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social, momento em 

que os estudantes compartilham seus campos de estágio, trazendo reflexões acerca da 

formação profissional criando espaços de integração e de socialização de experiências dos 

estágios, contribuindo para o aprimoramento das experiências vividas, identificando novos 

caminhos para o estágio.  

f) Participação do “XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS) Em 

tempos de radicalização do capital, lutas, resistências e Serviço Social na cidade de 
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Vitória/ES, em que 15 alunos, professores e coordenadora tiveram artigos aprovados para 

publicação e apresentação oral.  

g) Realização da Campanha “Novembro Azul”, no sentido de se prevenirem contra o Câncer 

de Próstata. 

h) Comemoração ao Dia internacional da Mulher, com atividades diversas e com tema As 

Várias Nuances da Mulher No sec. XXI. 

i) No Dia da Consciência Negra comemorado em 20 de Novembro de 2018, ocorreu o evento, 

com oficinas e rodas de conversa, que abordaras o preconceito ainda vigente no país e no 

mundo. Dia da Consciência Negra em 20 de novembro de 2019, com o tema: 

“Empreendedorismo e Protagonismo Negro: relatos de superação”, com a seguinte 

programação: - Abertura: mano LDO e Fábio (estudantes do Serviço Social). - Depoimentos: 

“Eu, minha identidade e o Serviço Social” (estudantes Lucrécia, Fábio, Nilma, Milene, Michel 

e Adriel). - Poesia recitada pela estudante Thamara (Negra Tah). - Mesa de Debate sobre o 

Protagonismo e Empreendedorismo Negro no Brasil com os palestrantes Elizabete Caetano 

(vendedora de moda afro e digital influencer); Rayssa Damásio (Analista de Relações 

Internacionais); Pedro Andrade Matos (Mestre e Doutor em Relações Internacionais). - Poesia 

composta e recitada pela aluna Lucrécia. - Apresentação do Grupo de Rap: “The Blackz”. - 

Peça Teatral “Aurora do Povo Brasileiro”. - Encerramento Voz e Violão com o estudante Adriel 

e Prof. Juliano Almeida. 

j) Realização da V e VI Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social e o II Fórum dos 

Supervisores de Estágio. Os alunos inseridos no estágio apresentaram os seus respectivos 

campos, fazendo uma reflexão dos mesmos e compartilhando suas experiências. No 

encerramento, houve a Palestra com Denise Cunha – Coordenadora Técnica do CRESS/MG, 

com o tema: “A dimensão ético-política do Serviço Social no processo de supervisão de 

estágio”. 

k) Palestra ADOECIMENTO PROFISSIONAL: reflexos das novas exigências impostas pelo 

mercado de trabalho aos assistentes sociais – Professora Suênya Thatiane Souza. 

l) Ação “Responsabilidade Social”, que promoveu a inclusão social, ofereceu serviços à 

população e conscientizou as comunidades em que as instituições estão inseridas sobre a 

prática da responsabilidade social.  

j) O curso de Serviço Social do Centro Universitário Unihorizontes realizou no dia 21/10/2020 

às 10h, um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra com a participação da 

jornalista Aline Aguiar que vai falar sobre o tema “Tornar-se negro: consciência, aceitação e 

empoderamento”. O evento contou ainda com a participação do artista Adriel Isac Oliveira, 

aluno do 8º semestre de Serviço Social, que fará uma intervenção cultural. O evento foi 
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transmitido no canal do Unihorizontes no Youtube. Link de acesso: 

https://youtu.be/HC9FaeDNrDs 

 

Foram desenvolvidas atividades voltadas para a comunidade e ações de integração social, 

conforme apresentado abaixo: 

 

a) Semana de Estudos Jurídicos com ciclo de palestras com profissionais do Direito nas 

unidades Santo Agostinho e Barreiro, sobre diversos temas relacionados a ciência jurídica. O 

Tema da XII Semana de Estudos Jurídicos, realizado em 2019, foi “Conhecendo as Carreiras 

Jurídicas”, cujo objetivo foi o de propiciar ao aluno, compreender e aproximar das diversas 

esferas que o bacharel em Direito poderá atuar; 

b) Participação do Curso de Direito no Projeto 50+ com um ciclo de palestras voltados para o 

público da terceira idade. No dia 10/10/2019, o Prof. Carlos Henrique Fernandes Guerra 

proferiu a palestra intitulada “Conhecendo os Direitos dos Idosos” e, no dia 17/10/2019, o Prof. 

Dr. Rodrigo Almeida Magalhães foi responsável pela palestra “Entendendo os limites dos 

planos de saúde”; 

c) Participação do Curso de Direito no Unihorizontes em ação. Evento este realizado na 

unidade Barreiro, no qual foram oferecidos cursos gratuitos para a comunidade da região do 

Barreiro. No dia 23/10/2019 foi proferida palestra com o tema “Pensão Alimentícia - Conheça 

os seus direitos”, proferida pela Prof.ª Greycielle de Fátima e, no dia, 30/10/2019, a Prof.ª 

Rubia Marques apresentou palestra cujo tema abordado foi “As novidades do Direito do 

trabalho”; 

d) Workshops referentes às Declarações do   Imposto de Renda Pessoa Física 2019, na 

Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro com a Professora e Coordenadora do Curso 

Liliane Penido Drumond e com a participação dos alunos, comunidade e professores; 

e) Seminários com o tema referente ao Micro Empreendedor Individual  (MEI), na Unidade 

Santo Agostinho e na Unidade Barreiro,  com a Professora e Coordenadora do Curso Liliane 

Penido Drumond e com a participação dos alunos, comunidade e professores: As Vantagens 

de ser MEI; Registros do MEI; Quando se legalizar o MEI; Emissão de Notas Fiscais no MEI; 

Aposentadoria do MEI; Contratação de empregado pelo MEI; A burocracia do MEI; Restrições 

do autônomo registrado; Cancelamento do MEI; Evolução para microempresa; Atividades 

Permitidas pelo MEI; Extinção de atividades pelo Mei; 

f) Worshops referente ao tema E-Social: suas mudanças e implicações ambos realizados pelo 

Professor Victor Hugo na Unidade Barreiro e pela egressa Carina Fonseca Dias na Unidade 

Santo Agostinho; 
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g) Participação de alunos e professores no dia 21 de Setembro do Dia do Ensino Responsável 

com o apoio dos Núcleos de Atendimento Social e o Núcleo de Atendimento Jurídico; 

h) Campanha “Outubro Rosa” de conscientização em combate ao Câncer de Mama, 

sensibilizando e mobilizando as mulheres da comunidade acadêmica para fazerem a 

prevenção; 

i) Novembro foi a vez de sensibilizar os homens da Campanha “Novembro Azul” no sentido 

de se prevenirem para fazerem a prevenção; 

j) Doações de livros infantis pelos alunos para a Creche São Vicente de Paula na Unidade do 

Barreiro; 

k) Projeto de Extensão: Avaliação de Empreendimento: um estudo de caso aplicando 

Consultoria Financeira e Gestão de Estoque em um salão de beleza de Microempreendedor 

Individual (MEI); 

l) Projeto de Extensão: Capacitando o Microempreendedor; 

m) Projeto de Extensão: Uma Consultoria em uma Instituição religiosa; 

n) Projeto de Extensão:  A Contabilidade como instrumento de transparência para as 

entidades do terceiro setor: um estudo de caso no Lar Fabiano de Cristo; 

o) 2ª Edição das “Várias Nuances da Mulher no Século XXI”, evento em Comemoração ao 

Dia Internacional com os seguintes temas discutidos: Violência Doméstica e Sexual; 

Feminicídio; Reprodução do Machismo pela Mulher; Empoderamento da Mulher no Século 

XXI; Violência Obstetra: uma dor, uma vida!; 

p) Visita à cidade de Brumadinho/MG, no Secretaria de Assistência Social a fim de aproximar 

os estudantes do Curso de Serviço Social com a realidade e cotidiano de trabalho dos/as 

profissionais Assistentes Sociais no apoio às famílias atingidas pelo crime ambiental na 

ocasião do rompimento da Barragem da Vale na referida cidade. 

q) Visita Técnica à Colônia Santa Isabel, Coordenada pela Profª. Rebeca Pires, construída na 

década de 1920, para internação de pessoas com hanseníase; 

r) Comemoração do Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, com o tema: 

“Empreendedorismo e Protagonismo Negro: relatos de superação”. 

 

Em relação às ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e 

igualdade étnico-racial, destacam-se as seguintes atividades realizadas na Semana do 

Projeto Interdisciplinar no triênio (2018-2019-2020) 

 

Palestras 

 Ser estudante no Século XXI: como se organizar e estudar. Prof. Igor Adolfo Assaf Mendes 

 Oficina - Make das Divas: as negras empoderadas. Emilena Thalita Guilherme Benfica 
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 Oficina de Ritmo e Poesias   

 Filme Comentado: “Tempo de Despertar”. Daniela Patrícia Bezerra / Léa Paula de Jesus 

Soares 

 Política Nacional do Idoso e a Sexualidade: vamos refletir? Estudantes do Serviço Social - 

Mediadora: Prof.ª Mariana Mendes 

 Direitos Humanos e Serviço Social: o que isso tem em comum? Prof. Leonardo Koury 

Martins 

 Oficina - Make das Divas: as negras empoderadas. Emilena Thalita Guilherme Benfica 

 Oficina de Ritmo e Poesias – Contextualização histórica e construção de rimas com Mano 

LDO Lucas de Oliveira BarbosaFilme Comentado: “Tempo de Despertar”. Daniela Patrícia 

Bezerra / Léa Paula de Jesus Soares 

 Movimente-se: ginástica laboral. Izabela Luiza Ferreira da Silva (Personal Trainer) 

 Serviço Social em foco: mostra de vídeos acerca da Instrumentalidade. Estudantes do Serviço 

Social - Mediadora: Prof.ª Mariana Mendes 

 O direito à convivência familiar da criança e do dolescente - Marcelo Mello  

 Transexualidade nas Organizações - Gilmar Dias   

 Impacto social: o que é? E por que este é o futuro das empresas e profissões? Hayane 

Pimentel (Egressa S. Social)      

 Igualdade Racial - Gilberto Silva      

 

Mesas Redondas 

 Ocupações Urbanas; 

 Cultura e Arte Negra;   

 Segurança Pública Estudantes do 8º Período do Serviço Social. 

 Cultura, Arte E Comunicação Mesa Redonda 

 Promoção De Saúde E Prevenção De Doenças 

 Ética, democracia e cidadania 

 Estado, sociedade e trabalho 

 Educação e desenvolvimento humano e social 

 Sociodiversidade e multiculturalismo 

 Acessibilidade e inclusão social 

 

Assim, as ações institucionais promovidas pelo Centro Universitário Unihorizontes em defesa 

e promoção aos direitos humanos e igualdade étnico-racial, constituem-se no 

desenvolvimento de atividades que já estão institucionalizadas e pertencem ao Calendário de 

Atividades de Responsabilidade Social da IES, como é o caso do "Dia da Consciência Negra". 
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Reconhecendo a importância destes temas, o Unihorizontes inseriu os mesmos nos 

conteúdos curriculares de seus cursos, de forma transdisciplinar, com a finalidade de atentar 

para as diferenças sociais, conscientizar seus alunos sobre a defesa e promoção da cidadania 

na comunidade, por meio de estudos. Além disso, estes temas constituem referência para 

realização de Projetos Interdisciplinares, destacando-se ainda, como atividades mais diretas 

as Mesas Redondas preparadas pelos alunos do último semestre dos cursos, sobre a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, Educação em Direitos Humanos e Políticas de Educação Ambiental. 

 

2.2.10 Interfaces com a educação básica 

 

O Centro Universitário Unihorizontes vem empreendendo esforços para ampliar a interface 

com a Educação Básica. A graduação e a pós-graduação Stricto Sensu representam esferas 

complementares importantes para a construção do conhecimento nas Instituições de Ensino 

Superior. Neste sentido, a atuação de docentes e discentes envolvidos nos programas tem 

sido ampliada para além das fronteiras da respectiva instituição de ensino, abrangendo o 

escopo das escolas de educação básica. 

 

Neste sentido, ao longo do ano de 2019, o Centro Universitário Unihorizontes promoveu 

atividades envolvendo Professores do curso de Mestrado, Mestrandos e alunos dos cursos 

de graduação da Instituição, para alunos da educação básica.  

 

Dentre essas atividades destacamos aquelas realizadas nas Semanas de Extensão, que 

acontece semestralmente. Todas as atividades são divulgadas no site do Unihorizontes e são 

enviados convites com a programação para as Instituições de Educação Básicas para que 

elas possam encaminhar alunos para participar dos eventos que lhes interessam. 

 

Dessa forma, os alunos do ensino básico podem se beneficiar da participação nas atividades 

desenvolvidas uma vez que, além de iniciarem o processo de preparação e motivação para 

uma futura inserção no mercado de trabalho, ainda participam de atividades que discutem 

temas cotidianos, permitindo o desenvolvendo do senso crítico e analítico. 

 

Ressalta-se que algumas atividades discutem a inserção, capacitação e atividades 

desenvolvidas em determinadas profissões, permitindo aos alunos do ensino básico maior 

reflexão sobre as possibilidades profissionais e suas atribuições. 
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Entre as atividades realizadas no triênio (2018-2019-2020) tem-se: 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Noções 

básicas de direitos e deveres do cidadão. O evento foi realizado na Escola Estadual Maria de 

Lourdes de Oliveira, no bairro Maria Goretti, Belo Horizonte/MG, em 19 de setembro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Vilma Santos Pereira de Faria. Tema da palestra: Mídias 

sociais e cotidiano. O evento foi realizado na Escola Estadual Maria de Lourdes de Oliveira, 

no bairro Maria Goretti, Belo Horizonte/MG, em 20 de setembro de 2018. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Aparecido Donizete Servádio. Tema da palestra: A 

importância da sustentabilidade nos dias atuais. O evento foi realizado na Escola Estadual 

Maria de Lourdes de Oliveira, no bairro Maria Goretti, Belo Horizonte/MG, em 21 de setembro 

de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Nayara Kelly Batista. Tema da palestra: A elaboração do 

currículo e a preparação para entrevistas de emprego. O evento foi realizado na Escola 

Estadual Madre Carmelita, no bairro Bandeirantes, região da Pampulha, Belo Horizonte/MG, 

em 24 de setembro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Noções 

básicas de direitos e deveres do cidadão. O evento foi realizado na Escola Estadual Professor 

Alaide Lisboa de Oliveira, no bairro Taquaril, Belo Horizonte/MG, em 04 de outubro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Nayara Kelly Batista. Tema da palestra: A elaboração do 

currículo e a preparação para entrevistas de emprego. O evento foi realizado no Colégio 

Cenecista Domiciano Vieira, no bairro Barreiro, Belo Horizonte/MG, em 08 de outubro de 

2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Vilma Santos Pereira de Faria. Tema da palestra: 

Mulheres: suas conquistas e desafios no mercado de trabalho. O evento foi realizado na 

Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares, no bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte/MG, em 

16 de outubro de 2018. 

 



162 

 

  

 Palestra realizada pelo mestrando Aparecido Donizete Servádio. Tema da palestra: Inovação, 

Tecnologia e as empresas no mundo. O evento foi realizado na Escola Estadual Geraldo 

Jardim Linhares, no bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte/MG, em 17 de outubro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Nayara Kelly Batista. Tema da palestra: A elaboração do 

currículo e a preparação para entrevistas de emprego. O evento foi realizado na Escola 

Estadual Geraldo Jardim Linhares, no bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte/MG, em 18 de 

outubro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Bulling no 

ambiente escolar. O evento foi realizado na Escola Estadual Geraldo Jardim Linhares, no 

bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte/MG, em 19 de outubro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Vilma Santos Pereira de Faria. Tema da palestra: 

Mulheres: suas conquistas e desafios no mercado de trabalho. O evento foi realizado na 

Escola Estadual Walt Disney, no bairro Casa Branca, Belo Horizonte/MG, em 19 de novembro 

de 2018. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Aparecido Donizete Servádio. Tema da palestra: Inovação, 

Tecnologia e as empresas no mundo. O evento foi realizado na Escola Estadual Walt Disney, 

no bairro Casa Branca, Belo Horizonte/MG, em 19 de novembro de 2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Nayara Kelly Batista. Tema da palestra: A elaboração do 

currículo e a preparação para entrevistas de emprego. O evento foi realizado na Escola 

Estadual Walt Disney, no bairro Casa Branca, Belo Horizonte/MG, em 23 de novembro de 

2018. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Bulling no 

ambiente escolar. O evento foi realizado na Escola Estadual Walt Disney, no bairro Casa 

Branca, Belo Horizonte/MG, em 21 de novembro de 2018. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Alexandre Gomes Nick. Tema da palestra: Reduzir, 

reutilizar e reciclar: estratégias para preservar o planeta. O evento foi realizado no Colégio 

Domiciano Vieira, no Bairro Barreiro, Belo Horizonte, MG, em 10 de abril de 2019. 
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 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema: Bulling no ambiente 

escolar. O evento foi realizado na Escola Estadual Professora Maria Belmira Trindade, no 

Bairro Bom Sucesso, Belo Horizonte, MG, em 10 de abril de 2019. 

 

   Palestra realizada pela mestranda Ana Maria Mendes Goulart. Tema da palestra: O impacto 

das redes sociais na saúde mental dos jovens. O evento foi realizado na Escola Estadual 

Professora Maria Belmira Trindade, no Bairro Bom Sucesso, Belo Horizonte, MG, em 24 de 

abril de 2019. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Alexandre Gomes Nick. Tema da palestra: Educação 

Ambiental: Você é um agente de mudanças. O evento foi realizado na Escola Estadual Celso 

Machado, no Bairro Milionários, Belo Horizonte, MG, em 29 de abril de 2019. 

 

  Palestra realizada pelo mestrando Alexandre Gomes Nick. Tema da palestra: Efeito dominó: 

Você e o meio ambiente. O evento foi realizado na Escola Estadual Celso Machado, no Bairro 

Milionários, Belo Horizonte, MG, em 06 de maio de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Noções 

básicas - Direito e deveres do cidadão. O evento foi realizado na Escola Estadual Celso 

Machado, no Bairro Milionários, Belo Horizonte, MG, em 07 de maio de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema da palestra: Bulling no 

ambiente escolar. O evento foi realizado na Escola Estadual Celso Machado, no Bairro 

Milionários, Belo Horizonte, MG, em 09 de maio de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Vilma Santos Pereira de Faria. Tema da palestra: 

Mulheres: suas conquistas e desafios no mercado de trabalho. O evento foi realizado na 

Escola Estadual Celso Machado, no Bairro Milionários, Belo Horizonte, MG, em 20 de maio de 

2019. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Alexandre Gomes Nick. Tema da palestra: Efeito dominó: 

Você e o meio ambiente. O evento foi realizado na Escola Estadual Cândida Cabral, no Bairro 

Alto dos Pinheiros, Belo Horizonte, MG, em 28 de maio de 2019. 

 

 Palestra realizada pelo mestrando Alexandre Gomes Nick. Tema da palestra: Reduzir, 

reutilizar e reciclar: estratégias para preservar o planeta. O evento foi realizado Escola 
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Estadual Dr. Lucas Monteiro Machado, no Bairro Pindorama, Belo Horizonte, MG, em 18 de 

junho de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Ana Maria Mendes Goulart. Tema da palestra: O impacto 

das redes sociais na saúde mental dos jovens. O evento foi realizado na Escola Estadual Dr. 

Lucas Monteiro Machado, no Bairro Pindorama, Belo Horizonte, MG, em 10 de setembro de 

2019. 

 

  Palestra realizada pela mestranda Ana Maria Mendes Goulart. Tema da palestra: O impacto 

das redes sociais na saúde mental dos jovens. O evento foi realizado no Colégio Franciscano 

Coração de Maria, no Bairro Candelária, Belo Horizonte, MG, em 23 de setembro de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Janaina Martins dos Reis. Tema: Como se preparar para 

uma entrevista de emprego. O evento foi realizado no Colégio Franciscano Coração de Maria, 

no Bairro Candelária, Belo Horizonte, MG, em 23 de setembro de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Ana Maria Mendes Goulart. Tema da palestra: O impacto 

das redes sociais na saúde mental dos jovens. O evento foi realizado na Escola Estadual 

Deputado Ilacir Pereira Lima, no Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG, em 20 de 

novembro de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Janaina Martins dos Reis. Tema: Educação Financeira. O 

evento foi realizado na Escola Estadual Manoel Casassanta, no Bairro Parque São José, Belo 

Horizonte, MG, em 19 de novembro de 2019. 

 

  Palestra realizada pela mestranda Janaina Martins dos Reis. Tema: Educação Financeira. O 

evento foi realizado na Escola Estadual Manoel Casassanta, no Bairro Parque São José, Belo 

Horizonte, MG, em 21 de novembro de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Janaina Martins dos Reis. Tema: Como se preparar para 

uma entrevista de emprego. O evento foi realizado na Escola Estadual Deputado Ilacir Pereira 

Lima, no Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte, MG, em 21 de novembro de 2019. 

 

 Palestra realizada pela mestranda Christienne Lopes da Silva. Tema: Prevenção ao Bulling 

voltado para questões Raciais. O evento foi realizado na Escola Estadual Walt Disney, no 

Bairro Casa Branca, Belo Horizonte, MG, em 21 de novembro de 2019. 
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 Palestra realizada pela mestranda Ana Maria Mendes Goulart. Tema da palestra: O impacto 

das redes sociais na saúde mental dos jovens. O evento foi realizado no Colégio Franciscano 

Coração de Maria, no Bairro Candelária, Belo Horizonte, MG, em 23 de setembro de 2019. 

 

O Unihorizontes havia planejado um ciclo de palestras, realizadas por bolsistas e alunos do 

mestrado, para as escolas de ensino básico. Contudo, em função da pandemia não foi 

possível realizar tais visitas, que ficaram adiadas para momento oportuno.  

  

Destaca-se que o Unihorizontes possui contato com várias escolas do ensino básico, para as 

quais são enviados convites semestralmente, para a participação nas semanas de iniciação 

científica e extensão. Os convites são realizados por email, mala direta e contatos pessoais. 

Dentre as escolas relacionam-se: Centro Educacional Mário Rabelo, Colégio Batista 

Getsemani, Colégio Berlaar São Pascoal, Colégio Cem, Colégio Cenecista Domiciano Vieira, 

Colégio Chromos, Colégio Claretiano, Colégio Dona Clara, Colégio Franciscano Sagrada 

Família, Colégio Helena Bicalho, Colégio Magnum, Colégio Maximus Santa Inês, Colégio 

Método, Colégio Militar, Colégio Monte Calvário, Colégio Nossa Senhora da Piedade, Colégio 

Nossa Senhora das Dores, Colégio Padre Eustáquio, Colégio Pampulha, Colégio Pio XVII, 

Colégio Rui Barbosa, Colégio Salesiano, Colégio Santa Cruz, Colégio Santa Rita, Colégio 

Santo Agostinho, Colégio São Francisco de Assis, Colégio São José, Colégio São Judas 

Tadeu, Colégio São Luiz Gonzaga, Colégio São Miguel Arcanjo, Colégio São Paulo da Cruz, 

Colégio Savassi, Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais, Escola Estadual 

Cândida Cabral, Escola Estadual Afonso Pena, Escola Estadual Afrânio de Melo Franco, 

Escola Estadual Ari da Franca, Escola Estadual Augusto de Lima, Escola Estadual Barão do 

Rio Branco, Escola Estadual Bueno Brandão, Escola Estadual Celso Machado, Escola 

Estadual Cesário Alvim, Escola Estadual Cristiano Machado, Escola Estadual Dom Rodrigues 

Campo, Escola Estadual Donato Werneck de Freitas, Escola Estadual Elpídio Aristides de 

Freitas, Escola Estadual Engenheiro Francisco Bicalho, Escola Estadual Flávio dos Santos, 

Escola Estadual Governador Milton Campos, Escola Estadual Guimarães Rosa, Escola 

Estadual Henrique Diniz, Escola Estadual Ilacir Pereira Lima, Escola Estadual José Bonifácio, 

Escola Estadual José Mesquita de Carvalho, Escola Estadual Leon Renault, Escola Estadual 

Leopoldo Miranda, Escola Estadual Lúcio dos Santos, Escola Estadual Luiz Gati, Escola 

Estadual Maestro Vila Lobos, Escola Estadual Margarida Brochado, Escola Estadual Maurício 

Murgel, Escola Estadual Olegário Maciel, Escola Estadual Ordem e Progresso, Escola 

Estadual Pedro Américo, Escola Estadual Pedro II, Escola Estadual Presidente Antônio 

Carlos, Escola Estadual Presidente Dutra, Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, 
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Escola Estadual Professor Francisco Brant, Escola Estadual Professor Hilton Rocha, Escola 

Estadual Professor Amélia de Castro Monteiro, Escola Estadual Professora Maria do Socorro 

Andrade, Escola Estadual Professor Caetano Azeredo, Escola Estadual Professor Clóvis 

Salgado, Escola Estadual Tito Fulgêncio, Escola Estadual Três Poderes, Escola Brasil de 

Segurança, Escola Técnica SEBRAE, Instituto Coração de Jesus – ICJ, Instituto Educacional 

Evangélico Monte Sião, SESI Gameleira. 

 

O Unihorizontes no triênio (2018-2019-2020) deu continuidade ao Projeto com aulas 

preparatórias para o ENEM com conteúdos de filosofia, física e redação, gratuitamente, em 

suas unidades do Santo Agostinho e Barro Preto.  

 

2.2.11 Internacionalização: coerência entre o PDI e as ações institucionais 

 

O Centro Universitário Unihorizontes entende que firmar parcerias com outras instituições de 

ensino no exterior é fundamental para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem tanto da 

graduação quanto da pós-graduação lato sensu e stricto sensu, concretizando a crença de 

que, juntos, pode ser feito muito mais.  

 

Visando aprimorar o processo de internacionalização da Instituição, o Unihorizontes tem 

incentivado a participação de professores em eventos internacionais com o objetivo de 

aproximar seus pesquisadores dos pesquisadores de instituições de outros países, como 

também a publicação de artigos em periódicos internacionais. 

 

Nesse sentido os professores do mestrado direcionaram seus esforços no sentido de 

submeter e publicar trabalhos em eventos internacionais, como por exemplo: 

 

- A Professora Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo apresentou os papers ‘Sites de redes 

sociais e empoderamento feminino: uma análise em páginas do Facebook’ e ‘Elementos 

constitutivos dos vínculos organizacionais: estudo com gestoras das gerações Baby Boomers, 

X E Y’, Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica – IPG. O primeiro paper foi escrito 

em coautoria com a mestranda Liz Áurea Prado e o segundo em coautoria com as egressas 

do mestrado e atualmente professoras dos cursos de graduação do Unihorizontes, Ana Lúcia 

Magri Lopes e Rosilene Aparecida Pinto.  

 

- A Professora Caissa Veloso e Sousa aprovou, para apresentação nas Jornadas Luso 

Espanholas de Gestão Científica – IPG, o paper ‘O Uso de Metáforas na Análise da Eficácia 
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das Campanhas de Marketing Social sobre a Prevenção aos Acidentes de Trânsito: um estudo 

com condutores habilitados’. O artigo foi escrito em coautoria com o egresso do Mestrado 

Rodrigo Galvão Dias, que participou do evento e apresentou o paper.  

 

- O Professor Gustavo Rodrigues Cunha participou das Jornadas Luso Espanholas de Gestão 

Científica – IPG, apresentado o paper ‘Análise de Redes Sociais: estudo da rede de startups 

San Pedro Valley’. O artigo foi escrito em coautoria com a egressa do Nair Aparecida de 

Andrade, que também participou do evento.  

 

- A Professora Maria Elizabeth Antunes Lima participou, juntamente com o mestrando Wilson 

Domingos Mingote Júnior, participaram do TMS 2018 - Tourism & Management Studies 

International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal. Foi apresentado o paper ‘O 

trabalho e a loucura em contexto de inovação social’. 

 

- O Professor Gustavo Rodrigues Cunha aprovou, para apresentação no TMS 2018 - Tourism 

& Management Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal, o 

paper ‘Substituição de Técnico em Equipes de Futebol: remédio ou veneno?’. O artigo foi 

escrito em coautoria com os mestrandos Pedro Favarini Aires Lima, Aparecido Servádio 

Donizete e o bolsista de iniciação científica Diego Antônio dos Santos. O paper foi 

apresentado pelo mestrando Pedro Favarine Aires Lima. 

 

- O Professor Hudson Fernandes Amaral apresentou no TMS 2018 - Tourism & Management 

Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal, o paper 

‘Determinantes do Endividamento em Operadoras de Planos de Saúde Brasileiras: uma 

análise sob a perspectiva da regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)’. 

  

- A Professora Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo aprovou, para apresentação no TMS 

2018 - Tourism & Management Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, 

Portugal, os papers ‘Mulheres Gerentes: uma análise da identidade biográfica, relacional e 

sentimento de pertença das gerações Baby Boomers, X e Y’; ‘A Era da Colaboração: uma 

análise de aplicativos e plataformas de consumo colaborativo e a percepção de seus 

usuários’. O primeiro artigo foi escrito em coautoria com o mestrando Pedro Favarini Aires 

Lima e a professora do curso de bacharelado em Administração Unihorizontes e egressa do 

Mestrado Unihorizontes, Ana Lúcia Magri Lopes. O segundo artigo foi escrito em coautoria 

com o mestrando Pedro Favarini Aires Lima. Ambos os trabalhos foram apresentados pelo 

mestrando Pedro Favarini Aires Lima. Destaca-se que o segundo artigo recebeu o prêmio por 
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configurar entre as melhores publicações do evento, que contou com mais de 500 artigos 

aprovados e apresentados.  

 

- O Professor Luciano Zille Pereira aprovou, para apresentação no TMS 2018 - Tourism & 

Management Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal, o paper 

‘Estresse Ocupacional: estudo com gestores públicos federais da educação no Brasil’, escrito 

em coautoria com o mestrando Pedro Favarini Aires Lima, que apresentou o trabalho. 

 

- O Professor Wendel Alex Castro Silva aprovou, para apresentação no TMS 2018 - Tourism 

& Management Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal, o 

paper ‘Ações de Sustentabilidade Financeira: um estudo em empresas brasileiras situadas 

em uma microrregião mineira e cidades circunvizinhas’, escrito em coautoria com o mestrando 

Doge Palhares Júnior e a egressa do mestrado Andrea Oliveira Santos. 

 

- O Professor Luiz Carlos Honório aprovou, para apresentação no TMS 2018 - Tourism & 

Management Studies International Conference, que aconteceu em Algarve, Portugal, o paper 

‘Psicodinâmica do trabalho de médicos oncologistas: vivências de prazer e sofrimento’, escrito 

em coautoria com as egressas do mestrando Diana Alves Prates Simões e Luana Reis 

Marques, que apresentou o artigo. 

 

- A Professora Maria Elizabeth Antunes Lima publicou o artigo ‘Les substances psychoactives 

au travail: de l.usage fonctionnel à l.addiction’ na coletânea organizada por Renaud Crespin, 

Dominique Lhuilier e Gladys Lutz, intitulada “Se doper pour travailler” (Editora Érès, 2017). 

Essa coletânea recebeu o prêmio do Livro de Recursos Humanos de 2018. Esse é um 

concurso organizado pela Escola de Ciências Políticas e o jornal Le Monde. A coletânea foi 

escolhida entre 80 obras, tendo sido avaliada por uma banca composta por 12 juízes. 

 

Ainda em termos da internacionalização, o Professor Hudson, que durante o ano 2018 foi 

Professor Visitante na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão – 

ISEG e trabalhou no sentido de ampliar as oportunidades do Unihorizontes em termos de 

realização de pesquisas conjuntas entre ambas as Instituições. Nesse período o Professor 

Hudson figurou como Professor Visitante, ministrando cursos e desenvolvendo pesquisas em 

conjunto. 

 

As pesquisas do Professor José Edson Lara na Bentley University - Massachusetts – USA, 

em conjunto com as visitas anuais a essa Instituição, entre outras questões, pretendem 
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ampliar as possibilidades de inserção dos professores do Unihorizontes em pesquisas 

conjuntas, vislumbrando, a cooperação acadêmica entre ambas as Instituições. 

 

O Unihorizontes implementou a tradução do site do Mestrado em Administração do 

Unihorizontes para o idioma inglês. O processo decorreu durante o ano de 2020, ficando 

faltando para os primeiros meses de 2021 a conferência e revisão da tradução. A previsão é 

que o site do Mestrado em Administração do Unihorizontes na versão em inglês esteja 

disponível até março de 2021, quando será divulgado para a comunidade. Essa é a primeira 

ação em termos de visibilidade internacional relativa ao site institucional. Outras ações serão 

implementadas, como a tradução do site do Mestrado para o idioma espanhol e o início da 

tradução do site institucional para o idioma inglês. 

 

Trabalhos completos publicados em anais de congressos internacionais: 

 

SANTIAGO, W. P.; AMARAL, H. F.; IQUIAPAZA, R. A.; SANTOS, I. O. A influência do caixa 

e dos accruals na predição de caixa: uma investigação com dados em painel das companhias 

Brasileiras de capital aberto. Brazilian Journal of Development, v. 4, p. 3626-3666, 2018. 

 

PALHARES JÚNIOR, D.; SILVA, W. A. C.; SANTOS, A. O. ; AMARAL, H. F. Ações de 

Sustentabilidade Financeira: um estudo em empresas brasileiras situadas em uma 

microrregião mineira e cidades circunvizinhas. In: TOURISM & MANAGEMENT STUDIES 

INTERNATIONAL CONFERENCE - TMS ALGARVE 2018, 2018, Olhão - Algarve - Portugal. 

TMS CONFERENCE SERIES (2018). Faro - Algarve - Portugal: UAlg ESGHT, 2018. v. 1. p. 

107-126. 

 

PRADO, L. A.; MELO, M. C. O. L. Sites de redes sociais e empoderamento feminino: uma 

análise em páginas do Facebook. In: Jornadas Luso-Espanholas - IPG, 2018, 

Guarda/Portugal. XXVIII Jornadas Luso Espanholas de Gestão Científica - IPG. 

Guarda/Portugal: Instituto Politécnico da Guarda, 2018. v. 28. p. 1-25. 

 

MELO, M. C. O. L.; LOPES, A. L. M.; PINTO, R. A. Elementos constitutivos dos vínculos 

organizacionais: estudo com gestoras das gerações Baby Boomers, X E Y. In: Jornadas Luso-

Espanholas - IPG, 2018, Guarda/Portugal. XXVIII Jornadas Luso Espanholas de Gestão 

Científica - IPG. Guarda/Portugal: Instituto Politécnico da Guarda, 2018. v. 1. p. 1-21. 
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Capítulos de livros publicados (resultantes de artigos apresentados em congressos 

internacionais) 

 

SANTIAGO, W. P.; AMARAL, H. F.; IQUIAPAZA, R. A.; SANTOS, I. O.  A influência do caixa 

e dos accruals na predição de caixa: uma investigação com dados em painel das companhias 

Brasileiras de capital aberto. Brazilian Journal of Development, v. 4, p. 3626-3666, 2018. 

 

LIMA, P. F. A.; MELO, M. C. O. L. ; LOPES, A. L. M. Mulheres Gerentes: uma análise da 

identidade biográfica, relacional e sentimento de pertença da gerações Baby Boomers, X e Y. 

In: Jesus, M., Machado C., Correia, M., Alcoforado, E., Ramos C.. (Org.). Gestão de Recursos 

Humanos: Abordagens e Perspetivas. 1ed.Faro: ESGHT/Universidade do Algarve, 2018, v. 1, 

p. 331-348. 

 

ZILLE, L. P.; REIS NETO, M. T. ; PEREIRA, G. F. P. S. ; MORAIS, K. . Occupational stress: a 

study in a Brazilian public university hospital. In: ISSWOV International Society - Work & 

Organizational Values, 2018, Trieste. ISSWOV International Society 2018. Bruxelas: ISSWOV, 

2018. v. 1. p. 1-15. 

 

REIS NETO, M. T.; ZILLE, L. P. The inflence of emotional intelligence, psychological capital 

and leadership in individual performance. In: ISSWOV International Society - Work & 

Organizational Values, 2018, Trieste. ISSWOV International Society 2018. Bruxelas: ISSWOV, 

2018. v. 1. p. 15-30. 

 

ZILLE, L. P.; OLIVEIRA, L. A; LIMA, P. F. A. Estresse Ocupacional: estudo com gestores 

públicos federais da educação no Brasil. In: TMS ALGARVE 2018, 2018, Faro. TMS 

ALGARVE 2018. Faro/Portugal: UAlg ESGHT - Universidade do Algarve, 2018. v. 1. p. 121-

139. 

 

2.3   Eixo 3 – Políticas Acadêmicas 

 

2.3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

graduação 

 

Os cursos de graduação bacharelado e graduação tecnológica tem seus períodos letivos com 

duração semestral, conforme o Regimento Geral da Instituição. O tempo de integralização 

dos cursos e sua organização curricular considera a legislação do Ministério da Educação e 
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Cultura e decisões internas tomadas, ouvidos pelo Conselho Superior institucional. As 

políticas de ensino do Unihorizontes buscam assegurar a qualidade do ensino em todos os 

níveis, primando pela excelência acadêmica. Para tanto, as diretrizes gerais se traduzem em: 

 

I - Reestruturar e aprimorar os cursos e as suas matrizes curriculares, orientados pela 

necessidade de formação continuada do indivíduo e de atendimento das demandas sociais e 

legais; 

II - Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino, implementando e 

aperfeiçoando os novos recursos didático-pedagógicos, buscando agregar as novas 

tecnologias às metodologias educacionais; 

III - Incentivar as atividades complementares e extracurriculares do corpo discente, facilitando 

a aproximação da vivência acadêmica à vivência profissional, e o consequente 

desenvolvimento de competências e habilidades que garantam ao egresso a colocação 

profissional e o desenvolvimento da responsabilidade social; 

IV - Desenvolver estudos interdisciplinares e transdisciplinares que favoreçam a criação e a 

inovação no ambiente acadêmico; 

V - Elaborar projetos pedagógicos dos cursos que reafirmem o compromisso social e a 

responsabilidade ético-política da Instituição com a formação acadêmica oferecida; 

VI - Desenvolver ações pedagógicas nos cursos que permitam a interface entre ensino, 

pesquisa e a extensão, objetivando a produção de novos conhecimentos, a partir de 

processos investigativos demandados pelas necessidades sociais e econômicas; 

VII - Garantir que o processo de avaliação institucional subsidie o planejamento de ações 

institucionais concretas e que o processo da avaliação da aprendizagem contemple 

mecanismos capazes de verificação da concretização do perfil acadêmico pretendido; 

VIII - Estimular o envolvimento e a responsabilidade dos alunos em atividades acadêmicas e 

de aprimoramento profissional; 

IX - Institucionalizar ações de interação com os egressos;  

X - Institucionalizar ações inovadoras para reduzir a evasão nos cursos de graduação; 

XI - Institucionalizar as atividades de extensão como instrumento para difundir o conhecimento 

produzido e adquirido no Unihorizontes. 

 

O Unihorizontes busca aprimorar seu processo pedagógico e de gerenciamento acadêmico, 

com mudanças e desenvolvimento contínuos de seus procedimentos, bem como atender às 

orientações do MEC quanto a uma maior dedicação dos professores na Instituição. Diante 

disto e, consciente da importância do corpo docente na realização do projeto educacional 
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proposto, foram criadas Diretrizes Institucionais relativas ao perfil para o corpo docente 

desejado pelo Centro Universitário Unihorizontes: 

 

I - Ser capaz de atuar como docente em disciplina específica tendo como referência sua área 

de conhecimento; 

II - Ser capaz de compreender, adequar-se à modularização de disciplinas, nos cursos do 

Unihorizontes, favorecendo a geração de conhecimento na sua área de formação; 

III - Articular os conteúdos de suas disciplinas ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e ao 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 

IV - Ser agente motivador e orientador na construção do Projeto Interdisciplinar incentivando 

o envolvimento do grupo nas atividades que integram o seu desenvolvimento; 

V - Ter formação compatível e conhecimento específico na área de atuação docente; 

VI - Ter habilidade e competência para transmitir a teoria utilizando exemplos de aplicabilidade 

profissional; 

VII - Ser capaz de desenvolver atividades que permitam vivenciar a teoria; 

VIII - Ter capacidade e paciência para ensinar o mesmo conteúdo de diferentes maneiras 

observando a diversidade dos alunos e as especificidades de cada turma; 

IX - Ter capacidade de motivar e envolver os alunos a participarem das atividades de ensino-

aprendizagem; 

X - Ter afetividade e sensibilidade para lidar com situações de conflitos e inseguranças que 

possam surgir em sala de aula; 

XI - Ter autoridade em sala de aula favorecendo a disciplina e o comprometimento dos alunos; 

XII - Cumprir as regras e prazos estabelecidos pelo Unihorizontes com organização, 

pontualidade e responsabilidade; 

XIII - Ter responsabilidade no cumprimento de horários de início e término das aulas, bem 

como na guarda e manutenção de avaliações e atividades dos alunos; 

XIV - Participar e envolver-se nos eventos curriculares e extracurriculares institucionais; 

XV - Manifestar comprometimento e postura ética com o Unihorizontes em sala de aula, nas 

suas dependências e em situações de ações públicas; 

-XVI - Saber lidar com os processos de avaliação institucionais como meio de aprimoramento 

profissional, pessoal e de gerenciamento acadêmico; 

XVII - Ser sujeito ativo de sua própria carreira, buscando aprimoramento e capacitação 

profissional nos campos técnico e pedagógico. 
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Em relação às práticas para o cumprimento das políticas de ensino e ações acadêmico-

administrativas de cada curso presencial e a distância, destacam-se as seguintes no triênio 

(2018-2019-2020): 

 

Curso de Administração 

 

A Coordenação do Curso de Administração promoveu, no triênio (2018-2019-2020), durante 

a Semana de Extensão, Iniciação Científica e do Projeto Interdisciplinar, realizados 

semestralmente, palestras sobre temas de interesse da área. 

 

Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:  

 

Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes: “Gestão 

de projetos”, com o Mirla Carolina Braga; “Multiplicando seu dinheiro - alternativas de 

investimentos no mercado financeiro”, com Prof. Paulo Roberto Vieira; “Mulheres de vida fácil? 

estigmas, ambiguidades e ambivalências do ser/estar prostituta”, com Prof. Jefferson 

Rodrigues; “Procedimentos para regularização de uma Startup”, com Profa. Karla Oliveira 

Resende de Sousa; “Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso”, com a Profa. Lilian Katiusca 

Melo Nogueira; “Oportunidades para o administrador”, com a representante do CRA – MG 

Adriana Paula Gonçalves Rosa; “Tempos modernos e a transformação no mundo do trabalho”, 

com a Profa. Sabrina Cavalcanti Barros; “TCC: perspectivas de pesquisa”, com a Profa. 

Caissa Veloso e Sousa; “Mercado de capitais como instrumento de capitalização de 

empresas”, com Prof. Paulo Roberto Vieira; “Organização de festas infantis - trabalhando com 

balões”, com a aluna Rafaela Freitas Bicalho; “Ms Office – Excel”, com Prof. Hideraldo Freire 

Fonseca; “TCC: perspectivas de pesquisa”, com a Profa. Ana Lúcia Magri Lopes; “Ms Office 

– Excel”, com Prof. Érika Neri Stole Ferreira; “Técnicas básicas de maquiagem”, com a aluna 

Bianca Rezende de Oliveira. 

 

Foram realizadas também as seguintes palestras: “Como empreender internamente nas 

empresas” com Agnes Castro, “Gestão de Marcas no Ambiente Digital” com Akemi Ishihara, 

“Alimentação Saudável na Atualidade”  com Amanda Costa, “Oficina de HP12C” com Christian 

Thomaz, “Fraude Bancária: Cuidados para não se tornar a vítima” com Christienne Lopes, 

“Conjuntura Econômica no Brasil e no Mundo” com Danilo de Oliveira Filho, “A Necessidade 

do Autoconhecimento em tempos de Individualismo” com Diolinda Ferreira Lino, “Cenários 

Econômicos pós eleição” com Eduardo Amat, “Moedas Virtuais e Blockchain” com Euber 

Chaia”, “Vendas e Vidas: Estratégias, Resultados e Time” com Fabiana Figueiredo, “ O que o 
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mercado de trabalho espera de vc” com Gabriela Mendes, “A Sustentabilidade e a 

Competitividade no contexto Organizacional” com Geraldo Magela da Silva, “A economia 

nacional: o que esperar para 2019” com Ieda Vasconcelos, “Comunicação Organizacional: 

Como dialogar com o público externo e interno” com Lucas Santos, “Marketing Social no 

transito de Minas Gerais” com Luciana do Vale, “Inteligência artificial aplicada aos negócios” 

com Mairon Chaves, “Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar” com o Prof. Dr. Marco 

Aurélio Ramos, “Teoria dos jogos” com Nara Miranda, “Empreendedorismo Social” com 

Rebeca Oliveira, “Comércio Exterior e Negócios Internacionais” com Sayonara Baracho e 

“Mídias Sociais” com Vilma de Faria. 

 

 

Os temas de PI´s para o triênio (2018-2019-2020) foram:  

 

Tema: “O trabalho no século XXI”. Os subtemas escolhidos foram “Novas Tecnologias versus 

Empregabilidade”; “A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho”; “Jovem 

Aprendiz, programa do 1º emprego”; “O desemprego e o mercado de trabalho no Brasil”; 

“Jovem aprendiz e o programa do primeiro emprego”; “Novas tecnologias versus 

empregabilidade”; “Coaching: desenvolvimento pessoal e profissional”; “Novas competências 

profissionais”; “Trabalho e adoecimento no comércio”; “Conflito trabalho-família com mulheres 

gestoras”; “Inserção de PCD´s no mercado de trabalho” e “Efeitos da diversidade de gênero 

no trabalho”; “Trabalho e adoecimento na indústria”; “O conflito trabalho-família com gestores 

do comércio”; “Inserção de PCD´s no mercado de trabalho” e “Efeitos da diversidade racial no 

trabalho”; “Trabalho e adoecimento nas empresas tecnológicas”; “Conflito trabalho-família 

com gestores do setor industrial”; “Inserção de menores aprendiz no mercado de trabalho” e 

“Novas tecnologias no desempenho profissional”.  

 

Tema: “O gestor e os novos desafios gerenciais”. Os subtemas foram “Gerência feminina em 

ambiente predominantemente masculino”; “O Gestor das novas ferramentas de tecnologia”; 

“O gestor e as redes sociais”; “O gestor e as crises econômicas”;  

 

Tema: “Sustentabilidade e Gestão ambiental”. Os subtemas foram “Sustentabilidade em 

pequenas e médias empresas”; “Licenciamento e certificação ambiental: normas, ISO e 

indicadores”; “Gestão ambiental: custo ou investimento”; “Gestão ambiental e o indicador de 

sustentabilidade empresarial – ISE”; “Sustentabilidade em pequenas e médias empresas”; 

“Indicadores de sustentabilidade empresarial”; “Logística Reversa” e “Mercado de crédito de 

carbono”; “Sustentabilidade e os impactos sociais”; “Indicadores de sustentabilidade 
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empresarial”; “Práticas inovadoras de sustentabilidade” e “Gestão de resíduos sólidos na 

siderurgia”; “sustentabilidade e impactos ambientais”; “A B3 e o ISE-Índice de 

Sustentabilidade Empresarial”; “Práticas inovadoras de sustentabilidade” e “Gestão de 

resíduos hospitalares”; “sustentabilidade e impactos sociais”; “O ISE-Índice de 

Sustentabilidade Empresarial na B3”; “Práticas inovadoras de sustentabilidade” e “Gestão de 

resíduos nas indústrias”.  

 

Tema: “Mundo Corporativo”. Os subtemas foram “Grandes Corporações”; “Franquias”; 

“Fusão”, “Incorporação” e “Cisão”.  

 

Tema: “Governança Corporativa”. Os subtemas foram “Gestão de complice”; “Governança 

Corporativa em Empresas Familiares”; “Governança Cooperativa” e “Acconuntability”; 

“Governança corporativa e complice”; “Governança corporativa e assimetria de informações”; 

“Governança corporativa em instituições cooperativas”; “Governança corporativa e 

transparência”; “Governança corporativa em empresas familiares”; “Governança corporativa 

e a divulgação de informações”; “Governança corporativa no terceiro setor” e “O conselho de 

Administração na governança corporativa”; “Governança corporativa em empresas 

familiares”; “Governança corporativa e transparência”; “Governança corporativa em 

cooperativas”; “A auditoria externa  na governança Corporativa”; “Governança corporativa e o 

conselho de administração”; “Governança corporativa e o compliance”; “Governança 

corporativa em cooperativas” e “O papel da auditoria na governança corporativa”.  

 

Tema: “A Gestão no Século XXI”. Os subtemas foram “A gestão no mundo digital”; “A Gestão 

na economia colaborativa”; “A Gestão na economia criativa” e “Gerenciamento a distância”; 

“A gestão e a transformação digital no setor industrial”; “A gestão na economia colaborativa”; 

“Gerenciamento a distância em projetos compartilhados” e “Startups”; “A gestão na indústria 

4.0”; “A Gestão na economia criativa”; “A Gestão compartilhada em projetos sociais” e 

“Startups”; “Transformação digital”; “Negócios de impacto Social”; “Bancos Comunitários” e 

“Incubadoras de empresa”; “Business Inteligence (BI) Inteligencia Empresarial”; “Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD)”; “Bancos Comunitários” e “Incubadoras de empresas”.  

 

Tema: “Novas formas de empreendedorismo”. Os subtemas foram “Empreendedorismo na 

economia criativa”; “Empreendedorismo feminino”; “Empreendedorismo no mundo digital” e 

“Empreendedorismo e a inovação”.  
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Tema: “Projeto de uma Empresa”, sendo que os subtemas foram baseados na concepção de 

uma empresa, considerando cada semestre do ano letivo, sendo setor industrial, para o 

primeiro semestre letivo, e setor de comércio e serviços, para o segundo semestre letivo. 

Todavia, especificamente para o primeiro semestre de 2018, o manual considerou apenas o 

setor de comércio e serviços.  

 

Tema: “O Administrador e a Inovação nas Organizações”. Os subtemas foram “Inovação 

tecnológica como elemento de redução de custos”; “Processos inovadores nas organizações”; 

“O capital de risco e as inovações tecnológicas”; Inovações tecnológicas para o 

desenvolvimento das pequenas empresas na próxima década” e “Inovação social”. 

 

Tema: “Projeto de uma Empresa”, sendo que os subtemas foram baseados: na concepção de 

uma empresa do setor produtivo; na concepção de uma empresa do setor de prestação de 

serviços; na concepção de uma empresa do setor comercial; na concepção de uma empresa 

do setor produtivo; na concepção de uma empresa do setor comercial; “Inovação social no 

setor público”; “Inovação de marketing”; “Inovação disruptiva” e “Inovação frugal”. 

 

Tema: “Tendências e temas emergentes na Administração”. Os subtemas foram “Inovação 

social”; “Gestão compartilhada”; “Parcerias público privadas”; “Moedas Virtuais: riscos e 

oportunidades” e “Startups”; “Inovação social”; “Varejo online e Marketplace”; “Indústria 4.0: o 

que muda para o Administrador”; “Redes sociais: oportunidades e limites”; “Inovação social”; 

“Cooperação tecnológica universidade X empresa”; “Gestão da diversidade”; “A internet das 

coisas (IoT) e a estratégia empresarial”. 

 

Tema: “A inovação e a gestão”. Os subtemas foram “Inovação social”; “Inovação de mercado”; 

“Organizações 4.0”; “A inteligência artificial e a gestão atual”. 

 

No primeiro semestre de 2020, devido ao início da pandemia não foi realizada a semana de 

Extensão, Iniciação Científica e do Projeto Interdisciplinar. Porém os alunos desenvolveram 

seus projetos de pesquisa em grupo como é realizado todo semestre, só não hove a 

apresentação. Os professores orientadores corrigiram o trabalho escrito e atribuíram nota ao 

grupo.  

 

Já no segundo semestre de 2020, a coordenação do curso de Administração já estava 

preparada e mesmo com a pandemia e o distanciamento social foi realizada a semana de 

Extensão, Iniciação Científica e do Projeto Interdisciplinar que, juntamente com os demais 
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cursos do Centro Universitário Unihorizontes, foi na época o maior evento digital em educação 

de Minas Gerais, com duração de 3 dias, 270 eventos, mais de 300 horas de conteúdo e mais 

de 1.500 participantes. As palestras, workshop e seminários realizados e seus respectivos 

palestrantes/mediadores foram: “Logística e Cabotagem: Um mar de oportunidades” com a 

mestranda do Unihorizontes Talita Bezerra, “Principais decisões das empresas que 

conseguiram gerar valor na COVID-19” com o mestrando do Unihorizontes Júlio César 

Damião Soares, “Homens e mulheres de vida fácil: descortinando o ofício” com o Mestre em 

Administração pelo Unihorizontes Jeferson Rodrigues, “Cinco passos para definir e alcançar 

as metas” com a palestrante Damaris Luz, aluna egressa do curso de Gestão Comercial do 

Unihorizontes, “A importância do protagonismo do desenvolvimento da carreira profissional” 

com o palestrante Cleuso Ferreira de Souza, aluno egresso do curso de Administração do 

Unihorizontes, “Resignificação empreendedora” com o mestrando do Unihorizontes Felipe 

Alvim de Andrade.  

 

Além das palestras, os alunos do curso de Administração apresentam de forma digital seus 

projetos interdisciplinares, desenvolvidos ao longo do segundo semestre. O Projeto 

Interdisciplinar (PI) exige dos alunos do curso de Administração a realização de uma pesquisa 

semelhante à realizada na iniciação científica, como produto das atividades interdisciplinares. 

Os trabalhos são apresentados ao final de cada semestre na Semana do Projeto 

Interdisciplinar. A coordenação deste Curso e seus professores estão sempre avaliando os 

subtemas de cada Projeto Interdisciplinar, buscando apresentar subtemas atuais para 

discussão e reflexão.  

  

Além do Projeto Interdisciplinar, destinado aos alunos do 1º. ao 6º. Semestre, têm-se a Mesa 

Redonda e o Projeto de Extensão.  

 

Realizou-se mesas redondas com diversas temáticas abordadas:  

 

“Socio diversidade e multiculturialismo: violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e 

relações de gênero”, com Fabiana Zilda Brandão Chaves, Amanda Nayara Nunes Carvalho, 

Ana Carolina Ferreira, Silvania Alves GArito, Thaiane Luiza Moura de Souza; “Inovação 

tecnológica”, com Lamara Gonçalves Dias, Maraiz Ferreira de Freitas, Henrique Nascimento 

Souza, Samanta Evelyn Rosa Silveira, Diego Henrique Guimarães Silva, Sabrina Stephane 

Rodrigues Estanislau; “Políticas Públicas”, com Dayane Oliveira Silva, Dara Natali Alves, 

Ediudson Manduca, Gessica Leopoldina de Oliveira, Gisele Souza Resende, Rejane de Jesus 

Marta Nascimento; “Tecnologias de informação e comunicação”, com Fabio Junio Olimpio 
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Cezario, Bianca Rezende de Oliviera, Fulvio Alves Costa, Iderlane Sabrina Candida Pereira, 

Fabiana Mendes Teixeira, Mylany Trindade Nogueira; “Cultura e Arte”, com Hellen de Oliveira 

Saturnino, Franciele Gonçalves de F. Patrício, Luciene Nilza Silvestre de Oliveira, Pamela da 

Silva Santos, Renata Moreira, Scarlett Horara Sena Camargos; “Relações de Trabalho”, com 

Ana Raphaela Ferreira, Cristiana Nunes de Farias, Dedison Gomes de Souza; “Inovação 

tecnológica”, com Claudia Aparecida de Oliveira, Camila de Souza Silva Brito, Simone Cristina 

Silva; “Políticas Públicas”, com Ludmila C. Franco Soares, Ana Paula Rodrigues dos Santos, 

Aurora Francisca Barbosa, Leandro de Jesus da Rocha; “Globalização e Política 

internacional”, com Alcione Marcia Rocha, Daniele Aparecida Tavares, Jeane de Freitas 

Frazão, José Santana da Silva, Maurício de Oliveira Martins, Mércia Bretas da Silva 

Gonçalves, Wallysson Alves Alvarenga; “Democracia”, com Vitor Paim Rodrigues, Emerson 

de Oliveira Pinto, Jessica Pollyanne C. Bortolini, Josiele Alves Ferreira, Lucas Rodrigues de 

Souza, Pamela Santos Silva;“Ètica, Democracia e Cidadania”, Estado, Sociedade e Trabalho”, 

Educação e Ciência”, “Cultura e Arte”, “Tecnologia e Inovação”, “Meio Ambiente: Natureza e 

Intervenção Humana”, “Processos de Globalização e Políticas Internacionais”, 

“Sociodiversidade e Multiculturalismo” com os subtemas:“Solidariedade e Violência”, 

“Tolerância e Intolerância”, Inclusão e Exclusão”, “Sexualidade”, “Relações de Gênero”, e 

“Relações Étinico-Raciais”. “Sócio diversidade e multiculturialismo: violência, 

tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e relações de gênero”, “Inovação tecnológica”, 

“Políticas Públicas”, “Tecnologias de informação e comunicação”, “Cultura e Arte”, “Relações 

de Trabalho”, “Globalização e Política internacional” e “Democracia”, com a participação dos 

alunos dos sétimo e oitavo semestres do curso de Administração.  “Ética, democracia e 

cidadania”, “Estado, sociedade e trabalho”, Educação e desenvolvimento humano e social”, 

“Cultura, arte e comunicação”, “Ciência, tecnologia e inovação”, “Promoção da saúde e 

prevenção de doenças”, “Segurança alimentar e nutricional”, “Meio ambiente, sustentabilidade 

e intervenção humana”, “Cidades, habitação e qualidade de vida”, Processos de globalização 

e política internacional”, “Sociodiversidade e multiculturalismo” e “Acessibilidade e inclusão 

social”. Os temas geradores para a realização das mesas redondas basearam-se na Portaria 

INEP Nº 518, de 31 de maio de 2019. 

 

A modalidade “mesa redonda” busca desenvolver competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e atualização dos alunos em relação à realidade brasileira 

e mundial.  

 

Além das palestras e mesas redondas, os alunos do curso de Administração apresentam seus 

projetos interdisciplinares, desenvolvidos ao longo dos dois semestres. O Projeto 
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Interdisciplinar – PI – exige dos alunos do curso de Administração a realização de uma 

pesquisa semelhante à realizada na iniciação científica, como produto das atividades 

interdisciplinares. Os trabalhos são apresentados ao final de cada semestre na Semana do 

Projeto Interdisciplinar. A coordenação deste Curso e seus professores estão sempre 

avaliando os subtemas de cada Projeto Interdisciplinar, buscando apresentar subtemas atuais 

para discussão e reflexão.  

 

O Projeto de Extensão tem como proposta interagir com a comunidade por meio de um 

trabalho de assessoria e consultoria estratégica para micro e pequenos empreendedores da 

região. Para o desenvolvimento do Projeto de Extensão, durante o triênio, o aluno contou com 

um manual contendo sugestões de metodologias e ferramentas para o Plano de Melhorias 

(estratégias propostas), Ações previstas (melhorias) e/ou ações implementadas (os 

resultados obtidos). Para o desenvolvimento do Projeto de Extensão os alunos também 

contaram com diversas ferramentas, tais como: Assessoria; Treinamento; Auditoria; 

Planejamento; Plano de ação; Palestra; Oferta de curso de no mínimo 08 horas; Projetos para 

obtenção de financiamentos; Projetos de intervenção e Projetos em diversas áreas. Essas 

iniciativas conduzem alunos e professores, no decorrer do curso, ao aprimoramento da 

capacidade científica, culminando em publicações na Revista de Extensão do Unihorizontes. 

 

Essas iniciativas conduzem alunos e professores, no decorrer do curso, ao aprimoramento da 

capacidade cientifica, culminando em publicações, algumas vezes com a participação do 

corpo docente da Instituição.  

 

A Profa. Dra. Lousanne Cavalcanti Barros Resende, Coordenadora do Curso de 

Administração, publicou um artigo “Aspectos Influenciadores da Intenção de uso da Maconha: 

validação nomológica de um modelo” aprovado na Revista de Administração do Unifatea – 

RAF, Ed. 16, No. 16 – janeiro/junho 2018, juntamente com Caissa Veloso e Sousa, Jefferson 

Rodrigues Pereira, Helena Belintani Shigaki e Natália Xavier Bueno. Além disso, atuou como 

avaliadora de trabalhos científicos para o XXX Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica 

2018 e para o XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, ambos para o Tema 7 – Políticas, 

Ações Institucionais e Incentivos à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 

A Coordenação do curso de Administração propôs, no dia 16 de junho, uma discussão sobre 

o papel do Gestor no gerenciamento de Projetos Sociais, para o evento de Identidade do 

curso de Administração. Inicialmente, a Profa. Indira Barreto Trindade abordou a importância 

de compreender os processos iniciais para elaboração de um projeto social, diferenciando-o 
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de atividades sociais. Em seguida, o aluno Fabio Junio Olímpio Cezário apresentou trabalhos 

sociais realizados e possibilidades para o gestor. Por fim, os alunos Haroldo Gonçalves 

Martins, Diego Antônio dos Santos e Yago Barbosa Martins, alunos do 5º. Semestre, 

apresentaram os principais resultados do projeto interdisciplinar, desenvolvidos no primeiro 

semestre de 2018, sobre inovação social. 

 

A Profa. Ana Lúcia Magri Lopes e a Profa. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, 

juntamente com a bolsista de mestrado Vilma Santos Pereira de Faria, tiveram o artigo 

intitulado “A construção da identidade profissional: estudo com gestoras das gerações Baby 

Boomers, X e Y” aceito para apresentação no VII Simpósio Internacional de Trabalho, 

Relações de Trabalho, Educação e Identidade, que aconteceu em Belo Horizonte – MG. 

 

O Prof. Luciano Zille Pereira também teve dois artigos aprovados no ISSWOV – Internacional 

Society for the Study of Work and Organizacional values, na cidade de Trieste na Itália: 

“Occupational stress: a study in a Brazilian public university” e “The influence of emotional 

intelligence psychological capital and leadership in individual performance”. Além deste, foram 

aprovados dois artigos no VII Simpósio Internacional de Trabalho, Relações de Trabalho, 

Educação e Identidade, que aconteceu em Belo Horizonte – MG: “Estresse ocupacional: 

estudo com profissionais de enfermagem de uma instituição hospitalar localizada no estado 

de Minas Gerais, escrito juntamente com Valmir Gonçalves; e “Fatores de propensão ao 

estresse ocupacional: estudo com servidores do Ministério Público Federal no Estado de 

Minas Gerais”, juntamente com o Prof. Luiz Carlos Honório e o mestrando Aparecido Donizete 

Servádio, do Unihorizontes. 

 

A Profa. Caissa Veloso e Sousa publicou o artigo “Aspectos emocionais e experiências 

influenciadores da ida do torcedor aos estádios de futebol de Belo Horizonte – MG”, escrito 

com o aluno egresso do Mestrado do Unihorizontes Ricardo Bastos Rodrigues e André 

Francisco Alcântara (UFU), na Revista Brasileira de Marketing – REMARK. 

 

O Prof. Wendel Alex de Castro, Christian Moisés Tomaz, Natália Xavier Bueno e Juliano 

Pinheiro tiveram o artigo “Meio século de produção científica em Mercado de Capitais no Brasil 

em periódicos de alto impacto”, publicado pela revista BBR – Brazilian Business Review. 

 

O Prof. Gustavo Rodrigues Cunha realizou uma visita técnica na empresa Consórcio Asja 

Energia, a qual tem por atividade fundamental a geração de energia renovável. Os alunos do 

turno diurno, da unidade do Santo Agostinho, visitaram a planta de produção situada no aterro 
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de Macaúbas no município de Sabará. O processo de geração de energia a partir do biogás 

é bastante interessante, compreendendo dinâmicas com o potencial de auxiliar na 

compreensão dos alunos sobre argumentos relativos á gestão de custos e formação do preço 

de venda.  

 

O Prof. Pedro Favarini Aires de Lima realizou uma visita técnica a incubadora e acelerados 

de startups, a Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development - SEED-MG, 

convidando seus alunos da disciplina Inovação e Empreendedorismo. Esta visita teve como 

objetivo aprofundar o conteúdo teórico ministrado e discutido em sala de aula sobre Inovação 

e Empreendedorismo durante o semestre letivo. Os alunos foram instruídos e guiados por 

Débora Teixeira, funcionária do SEED, que nos apresentou: a) a história do SEED e do local 

onde se encontra atualmente (antiga fábrica de tecidos cento e quatro); b) o espaço da 

instituição; c) como funcionam os escritórios compartilhados (coworking); d) qual o perfil dos 

empreendedores que frequentam o local; e) como se tornar um empreendedor financiado pelo 

SEED; f) como funcionam as incubadoras de startup; g) o que é e como surgiu a San Pedro 

Valley em Belo Horizonte; h) como ocorrem as trocas de informações entre os 

empreendedores nos escritórios compartilhados; i) a importância da elaboração de um Plano 

de Negócios para novas empresas; j) quais as etapas do processo de aceleração das startups 

assistidas pelo SEED; k) os recursos físicos e financeiros que são disponibilizados para os 

empreendedores no dia a dia; l) os cursos e palestras ministrados no espaço compartilhado. 

Os alunos que participaram da visita fizeram várias perguntas aos funcionários do SEED e 

para os empreendedores que estavam nos locais de trabalho compartilhado. Os mesmos se 

mostraram interessados na proposta do projeto de incubadora de empresas e sugeriram 

várias ideias de interação entre os cursos de graduação e pós-graduação do Unihorizontes, 

como: a) eventos e palestras desenvolvidos por alunos para os colegas de graduação da 

própria instituição; b) promover a interação por meio de rodas de conversas; clube do livro; 

workshops; serviços comunitários; c) promover ações beneficentes para auxiliar projetos 

sociais; d) ministrar palestras como (educação financeira, empreendedorismo e gestão de 

negócios) em projetos sociais.  

 

O Prof. Arimar Colen Gontijo ofereceu aos alunos do sétimo semestre, matriculados na 

disciplina de Ética profissional da unidade do Barreiro, uma palestra sobre Código de conduta 

na empresa, com a participação do palestrante Leandro Vitor da Mota Neto, Coordenador de 

Departamento Pessoa da Vilma Alimentos.  
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No triênio (2018-2019-2020) a Coordenação do curso de Administração, juntamente com seu 

corpo docente realizaram várias visitas técnicas, uma delas foi na sede da Coca-Cola, com o 

objetivo de conhecer as instalações produtivas da fábrica, bem como todo o seu processo de 

fabricação e logo após assistiram uma palestra institucional. Outra visita técnica foi a empresa 

Milwaukee Bh Motorcycle com o objetivo de conhecer uma loja conceito que abrange todo o 

universo HD e o life style de seus seguidores e demonstrar a organização da empresa nos 

quesitos de gestão de produtos, marcas e a prestação de serviços. 

 

A Coordenação do curso de Administração, realizou um evento on-line denominado Debates 

Contemporâneos com o tema “Comportamento do Consumidor durante e pós pandemia” o 

evento consistiu em uma mesa redonda com a participação da professora Dra. Helena 

Belintani Shigaki (mediadora), Profa. Ms. Liliane Martins Cabral (debatedora) e o prof. Ms. 

Jeferson Rodrigues (debatedor). 

 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unihorizontes teve início no 1º 

semestre de 2018. 

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unihorizontes tem como 

premissa a fácil comunicação entre a coordenação de curso e o corpo docente e discente. 

Dessa forma, as comunicações ocorrem por grupo de WhatsApp com os professores e outro 

com os coordenadores, possibilitando uma comunicação ágil, utilizando a telefonia móvel.  

 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Unihorizontes possui, o Projeto 

Interdisciplinar (PI), pilar pedagógico de maior diferencial desta IES, pois integra os diversos 

conhecimentos fragmentados nas disciplinas curriculares, possibilitando ao aluno o contato 

com o método científico, levando-o a definir um objeto de pesquisa e coletar informações, 

analisar e elaborar um produto final e complementar a sua formação. 

 

Além de promover as competências necessárias para a formação do aluno do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, aproxima-o, desde o primeiro semestre do curso, das práticas da 

sua profissão, por meio de contato direto com profissionais da área e enriquecimento de sua 

base conceitual ao exigir um maior embasamento teórico antes de se efetivarem as pesquisas 

de campo.  
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Os temas e subtemas abordados no Projeto Interdisciplinar e os produtos finais exigidos: 

 

Tema: “A importância da Arquitetura e do Urbanismo na Sociedade”. Subtemas: A arquitetura 

e a inserção sustentável do homem no habitat; Intervenção da arquitetura na qualidade de 

vida das pessoas; A arquitetura e o urbanismo como instrumento de transformação das 

cidades; Influência e intervenções da arquitetura e do urbanismo nos aglomerados urbanos; 

Arquitetura ao alcance de todas as classes sociais.  

 

Tema: “Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro”. Uso e Ocupação dos espaços 

urbanos; Mobilidade Urbana; Áreas Verdes; Edificações: projetos inovadores. 

 

Tema: “A importância da Arquitetura e do Urbanismo na Sociedade”. Subtemas: O direito às 

cidades e a manutenção dos espaços públicos; A arquitetura como ganho de qualidade de 

vida; Arquitetura ao alcance de todas as classes sociais – uma cidade para todos; Patrimônio 

Histórico e Cultural.  

 

Tema: “Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro”. Cidades sustentáveis: estudo e 

aproveitamento de recursos naturais no uso e ocupação dos espaços urbanos; A gestão 

participativa na construção de um futuro melhor para as cidades; A globalização e os espaços 

virtuais na construção das cidades; Mobilidade urbana.  

 

Tema: “Arquitetura e tecnologia”. Tecnologia para sustentabilidade; A importância da 

tecnologia BIM para o futuro da Arquitetura; O uso da tecnologia para sistemas construtivos; 

Realidade Aumentada. 

 

Tema: “Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro Urbanismo do futuro: novos 

modais e apropriação do espaço público no século XXI; A importância do paisagismo urbano 

e a não poluição visual; Novas maneiras de morar e trabalhar recriando os espaços 

arquitetônicos: redes, co-habitação, coworking e outras experiências; Acupuntura Urbana: 

pequenas intervenções para a reapropriação de espaços urbanos.  

 

Tema: “Arquitetura e tecnologia”. Arquitetura e impressão 3D; Arquitetura desmontável e 

remontável: novos sistemas construtivos; Arquitetura e as ferramentas computacionais; 

Edificações auto eficientes.  
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Tema: “Arquitetura e o Desempenho das Edificações”. Obsolescência do espaço construído: 

como a flexibilidade de usos pode potencializar a durabilidade de uma edificação; Arquitetura 

e a certificação ambiental; Arquitetura e as mudanças advindas da norma de desempenho; as 

especificações de materiais e o conforto das edificações 

 

Tema: “A importância da Arquitetura e do Urbanismo na Sociedade”. Subtemas: A arquitetura 

e a inserção sustentável do homem no habitat; Intervenção da arquitetura na qualidade de 

vida das pessoas; A A arquitetura e o urbanismo como instrumento de transformação das 

cidades; Influência e intervenções da arquitetura e do urbanismo nos aglomerados urbanos.  

 

Tema: “Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro” Para esse tema não houve 

definição de subtemas por não ter havido alunos matriculados nesse semestre.  

 

Tema: “Arquitetura e tecnologia”. Subtemas: A evolução do projeto: da prancheta ao BIM; A 

tecnologia criando novo campo de trabalho na arquitetura; Desenvolvimento da expressão 

arquitetônica diante da evolução tecnológica na contemporaneidade; Realidade Virtual, 

Realidade Aumentada e Impressão 3D.  

 

Tema: “Arquitetura e o Desempenho das Edificações”. Subtemas: Os impactos da norma de 

desempenho na arquitetura; A evolução dos edifícios diante das demandas por desempenho; 

O papel do arquiteto na qualidade e vida útil das edificações; A certificação ambiental como 

potencializadora de desempenho nas edificações.  

 

Tema: “Bioarquitetura e Permacultura”. Subtemas: Ecovilas; Arquiteturas Vernaculares 

Revisitadas; Arquitetura Regional – sistemas e materiais; Arquitetura sistêmica –rejeito zero. 

 

Tema: “A importância da Arquitetura e do Urbanismo na Sociedade”. Para esse tema não 

houve definição de subtemas por não ter havido alunos matriculados nesse semestre.  

 

Tema: “Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro” Subtemas: Os espaços públicos 

e o conceito The Power of 10 (um bom espaço público deve apresentar pelo menos dez 

possibilidades diferentes de uso); Urbanismo do futuro: novos modais e apropriação do 

espaço público no século XXI; Cidades sustentáveis- estudo e aproveitamento de recursos 

naturais no uso e ocupação dos espaços urbanos; A cidade do futuro e a mobilidade urbana.  
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Tema: “Arquitetura e tecnologia”. Para esse tema não houve definição de subtemas por não 

ter havido alunos matriculados nesse semestre.  

 

Tema: “Arquitetura e o Desempenho das Edificações”. Subtemas: Obsolescência do espaço 

construído: como a flexibilidade de usos pode potencializar a durabilidade de uma edificação; 

Arquitetura e a certificação ambiental; Durabilidade e Manutenibilidade das edificações; 

Desempenho térmico, acústico e lumínico das edificações.  

 

Tema: “Bioarquitetura e Permacultura”. Subtemas: A arquitetura com recursos e mão de 

obra locais e com aproveitamento e reaproveitamento de materiais; Edificações vivas e 

inseridas no ambiente natural; A arquitetura em busca da preservação ambiental e da vida – 

materiais e tecnologias; Equilíbrio e cooperação entre o meio ambiente, as pessoas, as 

edificações e a cidade.  

 

Tema: “Arquitetura Contemporânea”. Subtemas: Retrofit, Requalificação e Reabilitação; 

Projetos de Vanguarda; Residências Autônomas; Espaços Compartilhados. 

 

Durante a semana do projeto interdisciplinar, os alunos puderam participar de palestras e 

eventos de temas variados, de forma a aumentar seu conhecimento. Algumas palestras 

ofertadas na Semana de PI, voltadas mais especificamente para a Arquitetura e Urbanismo 

foram: 

 

 A importância do Paisagismo na carreira do Arquiteto, com Ana Maria Najem Frade 

 PAC pró-moradia: especificidades das licitações, desapropriações, viabilidade, aspectos 

construtivos e reassentamento com Clarissa Menegaz Mussolini. 

 Arquitetura Bioclimática e aplicação em escolas e universidades com Sebastião Lopes 

 Iluminação: luminárias, lâmpadas e efeitos com Luana Vittore Barreto Soares 

 Sistemas Construtivos Industrializados com Juliana Cordeiro 

 Regularização Imobiliária com Karla Oliveira de Rezende Souza 

 Tecnologia aplicada à gestão do processo de projetos: do briefing à obra pelo Arq. Uesterli 

Gabriel.  

 Planejamento e organização diária: como usar o tempo ao seu favor pela Arq. Patrícia Novo.  

 Segurança do Trabalho: carreira para engenheiros e arquitetos pela Arq. Rúbia Mara. 
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Para realizar as atividades práticas, o curso de Arquitetura e Urbanismo conta com os 

seguintes laboratórios: Maquetes, Materiais de Construção. Os laboratórios estão descritos a 

seguir, com suas características, experimentos realizados e equipamentos disponíveis. 

 

Laboratório de Maquetes: 

 

O laboratório possui capacidade para 30 alunos. É utilizado na disciplina de Modelos e 

Maquetes. O laboratório é composto de bancadas de pedra para o desenvolvimento das 

maquetes, sendo uma maior e centralizada e outras bancadas menores junto das paredes. 

Os alunos usam a pia/tanque para lavação de material e das mãos. Há um espaço identificado 

para armazenamento dos materiais de trabalho. 

 

Laboratório de Materiais de Construção: 

 

O laboratório possui capacidade para 40 alunos. É utilizado nas disciplinas Materiais de 

Construção I. Podem ser realizados os seguintes experimentos: Abatimento do tronco de 

cone, Resistência à compressão do concreto, Resistência a tração por compressão diametral, 

Resistência a tração na flexão, Massa especifica do concreto fresco e endurecido, Resistência 

a compressão de Cimento Portland, Determinação do tempo de pega do Cimento Portland, 

Granulometria de agregado miúdo, Granulometria de agregado graúdo, Determinação do 

peso específico de agregados miúdos, Módulo de elasticidade em concreto, Dosagem de 

concreto, Resistencia a compressão de blocos e tijolos, Avaliação da dureza superficial pelo 

esclerômetro de reflexão, Determinação da umidade pelo método expedito “Speedy”, 

Determinação da consistência em misturas finas de cimento, cal, gesso, Ensaio de aderência, 

Determinação da dureza superficial, Determinação da massa unitária  de agregado miúdo e 

graúdo. 

 

Os alunos de Arquitetura e Urbanismo tiveram um suporte extra com monitores capacitados, 

nas disciplinas de Físicas I e Cálculo I. Cada um dos monitores ficou à disposição dos alunos 

por 12 horas semanais. 

 

Durante o triênio (2018-2019-2020) foram realizadas vária atividades, entre as quais 

destacam-se: 

 

 Visita técnica à exposição “Da Vinci – A Exibição” para realizar um primeiro contato dos 

alunos com a arte e a arquitetura do autor. A exposição contava com 64 obras interativas do 
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artista; Da Vinci se mostrou exímio como pintor, arquiteto, engenheiro, botânico, médico, 

dentre outras funções. Na exposição puderam ser vistas obras que são marcantes no seu 

legado. Estavam disponíveis além de manuscritos e croquis, protótipos de suas invenções 

para que os alunos pudessem interagir e entender princípios de física e construção. 

 

Visita à Tambasa Atacadistas. A visita realizada em conjunto com os alunos de Engenharia 

de Produção, Logística e Gestão da Qualidade, proporcionou aos alunos o conhecimento de 

um armazém e sua forma de funcionamento e as demandas e necessidades de setorização 

de espaços e ambientes. 

 

Visita mediada com experiência artística à maior exposição do artista plástico chinês Ai 

Weiwei, no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários) com os 

seguintes objetivos: propiciar propagação do conhecimento fora do ambiente institucional; 

promover atividade de indissociabilidade, prevista em projeto pedagógico; estimular e 

fomentar o interesse por novas tecnologias, processos e produtos; ampliar o apuro estético e 

incrementar a visão crítica da produção artística e técnica de quem teve formação e vivência 

tão diversa da dos brasileiros, mas que viveu no Brasil, e pesquisou sobre a cultura local. 

 

Visita ao entorno da faculdade, Unidade Barro Preto, para trabalhar o olhar dos alunos para 

enxergar a cidade com olhos mais críticos, de forma a ver a arquitetura, o urbanismo e seus 

detalhes. O objetivo é que o aluno identifique os conceitos apresentados em sala de aula e 

suas aplicações na prática ou mesmo as suas não aplicações e as irregularidades observadas 

na arquitetura e no urbanismo. 

 

Visita à Gruta Rei do Mato – Sete Lagoas/MG, para conhecer um espaço de importância 

mundial, um dos sete locais mais antigos do mundo, e um dos quatro do Brasil onde se pode 

ver as pinturas rupestres e fósseis mais antigos de que se tem notícia. Considerada uma das 

maiores grutas de Minas Gerais, a gruta Rei do Mato possui uma formação muito rara, a única 

no Brasil e é considerada uma gruta “viva”. 

 

Visita ao Espaço Comum Luiz Estrela - Rua Manaus, 348, Santa Efigênia, BH para conhecer 

de perto um processo de restauração do patrimônio cultural que utiliza da metodologia do 

“Canteiro Aberto”, propiciando a assimilação dos conceitos teóricos por meio da atividade 

prática. Essa experiência relaciona-se com o curso de Arquitetura e Urbanismo nos seguintes 

temas: O direito à cidade. Os espaços participativos. O planejamento e a gestão do espaço. 

O Patrimônio Histórico Cultural. O desenvolvimento sustentável.  
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Visita ao terreno (Rua Des. Amílcar de Castro, 663, bairro Buritis. Belo Horizonte, MG) 

utilizado como objeto de estudo para o desenvolvimento de um projeto residencial unifamiliar, 

acrescido de algumas funções de trabalho em casa. Visita e análise das condições naturais, 

topográficas, viárias, volumétricas e de uso do entorno imediato e expandido do terreno. 

 

Visita à Praça da Liberdade e seu entorno imediato, com o objetivo de mostrar o que foi feito 

desde o surgimento da praça, que se confunde com o nascimento de nossa capital, um espaço 

com grande relevância política, administrativa, econômica, cultural e patrimonial; estudar 

como essas modificações refletiram na paisagem e na vida das pessoas que dela usufruem, 

e ainda apontar como os espaços públicos materializam os processos históricos por que 

passamos. Essa visita ocorreu como forma de fortalecer a identidade dos alunos com a 

Arquitetura e com o curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Vista ao Cine Theatro Brasil Vallourec à Praça Sete (Av. Afonso Pena esquina com Av. 

Amazonas) – Rua dos Carijós, 258 – Centro – Belo Horizonte / MG, com objetivo de oferecer 

aos alunos a oportunidade de conhecer as características do estilo Art Decò em uma 

edificação planejada contendo todos os cânones que marcaram este estilo. A visita mediada 

propicia novos conhecimentos e uma fixação bastante eficaz da teoria que tiveram em aula, 

amplia a capacidade crítica do aluno e sua capacidade de produzir arquitetura mais 

consciente. 

 

Visita ao Museu da Moda de BH – MUMO, Rua da Bahia, 1149 – Centro – Belo Horizonte / 

MG, com objetivo de oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer as características de 

um edifício de estilo Neogótico Manuelino em edificação projetada para ser um edifício 

público, e não igreja como eram todas as construções em estilo Neogótico da época. 

 

Visita ao terreno (R. Castelo da Beira, entre Castelo de Elvas e Castelo de Guimarães no 

bairro Castelo) utilizado como objeto de estudo para o desenvolvimento de um projeto 

residencial multifamiliar horizontal, com o objetivo de avaliar aspectos como infraestrutura 

viária e de passeios, altimetria do entorno, tipologia de edificações e história da ocupação do 

bairro, ocupação e usos do entorno. 

 

Visita ao showroom da Iluminar para propiciar o conhecimento in loco de diversos modelos de 

equipamentos de iluminação de ambientes, com o aprofundamento em suas características, 

aplicações vantagens e desvantagens técnicas; proporcionar a percepção ao vivo dos 
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diferentes efeitos de iluminação que podem ser trabalhados em um projeto; proporcionar o 

conhecimento das diversas etapas de um projeto de iluminação profissional, bem como as 

pranchas técnicas necessárias em cada etapa; promover o contato e troca de informações 

dos alunos com arquiteto especialista em iluminação com mais de 20 anos de experiência em 

projetos na área; 

 

Devido à pandemia do COVID 19 e os protocolos de isolamento social o número de visitas 

técnicas no ano de 2020 foi reduzido, concentrando-se nas poucas visitas realizadas fora do 

período de isolamento social. As visitas técnicas têm o objetivo de alinhar o aprendizado 

teórico com a prática, enriquecendo a experiência dos alunos. Seguem as descrições das 

visitas realizadas.  

 

Visita ao terreno para desenvolvimento do projeto da disciplina Projeto Multifamiliar Vertical. 

O terreno fica na R. Itabira, 538 – Bairro Lagoinha – BH/MG. O objetivo da visita é reconhecer 

o local de implantação do projeto e seu entorno, entender e analisar as caracterisiticas ali 

presentes e levar as suas conclusões para o projeto. Alguns dos aspectos analisados são: 

topografia, orientação, paisagismo, urbanismo, caracteisiticas histórico-cultutais. 

 

Visita à exposição Typos Extraños do Poeta e Arquiteto João Diniz, pela disciplina História e 

Teoria da Arquietura e Urbanismo no Brasil. A exposição foi realizada na Asa de Papel Café 

& Arte, localizada à Rua Piauí, 631, Bairro Santa Efigênia, BH. Como características das 

obras, cita-se: pinturas realizadas com spray sobre papelão, tela e madeira. Nessas pinturas, 

as letras que remetem aos poemas do artista saltam em diversos tamanhos e configurações, 

nas cores preto, cinza, branco, amarelo e vermelho. As competências enfatisadas foram: 

análise crítica da obra deste arquiteto e de sua trajetória; e o conhecimento dos processos 

criativos particulares de cada arquiteto / artista. 

 

Visita ao terreno localizado na R. Silvianópolis, no Bairro Santa Tereza. O objetivo da visita 

foi o reconhecimento do terreno e diagnóstico do entorno. Foram analisados aspectos como 

história do bairro, legislação de uso e ocupação do solo, infraestrutura viária e de passeios, 

altimetria do entorno (disciplina Projeto Residencial), tipologia de edificações e topografia. 

Avaliou-se, ainda, dentro do terreno, as diferenças topográficas e as árvores mais antigas a 

serem consideradas no projeto. Foram observadas as visadas e o impacto das altimetrias e 

estilos do entorno imediato. 
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Na impossibilidade de realizações de outras visitas técnicas presenciais, devido aos 

protocolos de isolamento exigidos pela pandemia da COVID 19, foram realizadas visitas 

técnicas virtuais e online. 

 

Em 28/04/2020, foi realizada visita virtual a 18 igrejas barrocas de Ouro Preto/MG, com o 

objetivo de verificação das características da arquitetura barroca em cada igreja analizada. 

Cada grupo escolheu uma das 18 igrejas barrocas (elencadas pela professora) de Ouro 

Preto/MG e as apresntou ao restante da turma. 

 

Em 02/09/2020, foi realizada visita virtual ao terreno da disciplina Projeto Multifamiliar 

Horizontal, para reconhecer o local de implantação do projeto e seu entorno, entender e 

analisar as caracterisiticas ali presentes e levar as suas conclusões para o projeto. A área 

estudada compreendeu a Rua Pedra da Lua, esquina com Rua Água Marinha, Bairro 

Candelária, Belo Horizonte, MG. 

 

Em 19/09/2020, outra visita virtual, agora no escopo da disciplina Projeto Comercial, para 

reconhecimento do terreno, sua topografia e volumetria e diagnóstico do entorno. A área 

visitada foi o Quarteirão entre avenida Getúlio Vargas e ruas Paraíba e dos Inconfidentes. 

 

Em 27/11/2020, Visita virtual a locais "problemáticos" de Belo Horizonte. A inadequação da 

cidade contemporânea frente aos indivíduos: crianças, adultos, idosos, pessoas com 

necessidades especiais. O objetivo foi apontar as fragilidades sócio-culturais-econômicas-

ambientais de alguns dos locais da cidade, e propor soluções urbanísticas 

"possíveis/executáveis" para solucionar o problema: segurança, abandono, exclusão social, 

pobreza, acúmulo de lixo e de entulhos da construção civil. Nessa proposta de trabalho, cada 

grupo visitou um local: Debaixo do viaduto de Santa Tereza, Marginal da Av. Presidente 

Antônio Carlos (em frente ao hospital Belo Horizonte), Debaixo do viaduto da Floresta, Praça 

da Rodoviária, Acesso ao Aglomerado da Serra. 

 

Em 09/06/2020, foi realizada a oficina virtual Contribuições da arquitetura dos povos indígenas 

no Brasil: Aspectos construtivos e tecnológicos, pela Plataforma Microsoft TEAMS. O objetivo 

foi pesquisar, conhecer e apresentar aos colegas de sala uma técnica construtiva ou um 

aspecto tecnológico dos saberes indígenas que possam contribuir (ou ter contribuído) com a 

arquitetura contemporânea no Brasil. Assim, cada grupo pesquisou uma técnica construtiva 

indígena brasileira e apresentar (ensinando) para os colegas de sala. 
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Além das visitas técnicas e oficina, no intuito de enriquecimento interdisciplinar e 

aprofundamento do conhecimento dos alunos foram propostas lives com temas variados. Os 

eventos fizeram parte do programa Debates Contemporâneos propostos pela instituição 

 

A primeira live foi realizada no dia 04/07/2020. Foram apresentadas 3 palestras seguidas de 

discussão e mesa redonda com os palestrantes. Seguem temas das palestras: Como aplicar 

a sustentabilidade em projetos de Arquitetura pelo Prof. Flávio Lima. Desempenho das 

Edificações Habitacionais pela Profa. Ana Cláudia Cotta. Princípios de racionalização da 

construção aplicados ao projeto de arquitetura, pela Profa. Dra. Mariana Ribeiro. 

 

No segundo semestre de 2020 foram realizadas outras duas lives, que serão descritas a 

seguir. A segunda live de 2020 realizada em 17/10/2020, ainda no programa Debates 

Contemporâneos, foi a primeira parte da comemoração da semana da Arquitetura e das 

Engenharias. A primeira palestra foi com o tema Construções com terra com a Arq. Profa. 

Maria Virgínia Simão Peixoto. A segunda palestra foi o Dicionário de Peão com o Prof. Miguel 

Augusto Najar de Moraes. Seguiu-se um Bate papo: Perspectivas do mercado de trabalho da 

Engenharia e Arquitetura com o Prof. Rogério D'ávila, Prof. Douglas Lopes de Oliveira e Eng. 

Fabrício Carneiro. 

 

Foi realizada mais um live, no dia 07/11/2020 dentro do Programa Debates Contemporâneos, 

e foi a segunda parte da comemoração da semana da Arquitetura e das Engenharias. Foram 

realizadas 3 palestras com os temas a seguir: Segurança no trabalho com eletricidade com o 

Prof. Carlos Henrique de Alvarenga Rocha; Segurança do trabalho na construção civil com o 

Prof. Renato Reis e Arquitetura e Construção na segurança ao fogo com a Profa. Dra. Aline 

Lopes Camargo. 

 

Evento Identidade com o Curso de Arquitetura e Urbanismo, cujos palestrantes foram Arq. 

Fernanda Basques (presidente da Asbea-MG - Associação Brasileira dos Escritórios de 

Arquitetura de Minas Gerais) e Arq. Edwiges Leal (Conselheira estadual do CAU/MG - 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais e Coordenadora da 

Comissão de exercício Profissional CEP – CAU/MG). Os temas trabalhados foram: Os 

campos de atuação e o papel do arquiteto e Responsabilidade e Exercício Profissional Esse 

evento selou um maior contato da Instituição com a Asbea-MG e o CAU/MG. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes disponibilizou a Biblioteca Virtual, com aquisição de 

várias obras virtuais voltadas para a área das Artes, Arquitetura e Urbanismo. 
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O NDE realizou uma análise cuidadosa da matriz curricular ideal para o curso, optando por 

um sistema de módulos que estão detalhados no novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Destaca-se que a proposta é aproximar a matriz das diretrizes do MEC e da IES, explicitadas 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que preconiza o forte embasamento conceitual; 

flexibilização curricular; atualização dos conteúdos; o aprender a aprender; a inter e a 

intradisciplinaridade; a integração da teoria e da prática e as atividades de extensão. Nessa 

revisão da grade curricular foi trabalhada a adequação de carga horária com a adoção de 10% 

da carga horária em atividades de extensão. 

 

A proposta da matriz curricular, mescla as disciplinas de Ciências Exatas e Humanas, com 

grande parte da carga horária composta por aulas práticas e a adoção da tecnologia aliada 

às metodologias educacionais, de forma a maximizar o aprendizado do aluno, permitindo a 

formação de um profissional com forte embasamento teórico e técnico. O curso de Arquitetura 

e Urbanismo no Unihorizontes tem como proposta a construção de uma carreira pautada em 

responsabilidade, criatividade e alinhamento com a prática de mercado. 

 

Durante o triênio teve um estudo aprofundado sobre a identidade do curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Saindo do módulo inicial de disciplinas (ciclo básico de Arquitetura) que são, em 

sua maioria temáticas comuns à engenharia civil, entrou-se no segundo módulo (ciclo 

intermediário), com disciplinas mais voltadas à Arquitetura e Urbanismo e corpo docente de 

Arquitetos com maior peso, dando mais identidade ao NDE.  

 

 

Curso de Ciências Contábeis 

 

O triênio 2018-2020 teve dois fatos marcantes no curso de ciências contábeis: o primeiro foi 

a forte mobilização do corpo docente e discente para o ENADE em 2018 e o segundo foi a 

adaptação do curso para aulas remotas em 2020, devido a pandemia do novo corona vírus, 

detalhadas a seguir. 

 

O Curso de Ciências Contábeis promoveu no triênio houve uma forte mobilização para 

acolhimento do processo avaliativo do ENADE 2018 e organizou atividades para todos os 

alunos matriculados no curso sobre a importância acadêmica e profissional dessa avaliação. 

A mobilização no Curso de Ciências Contábeis para o processo avaliativo do ENADE se deu 

por meio do Planejamento Institucional do ENADE 2018 que teve como objetivo planejar, 
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organizar, executar, avaliar e preparar na íntegra os alunos que participaram do ENADE no 

ano de 2018. A Coordenação do Curso de Ciências Contábeis como forma de sensibilizar os 

alunos para realização do ENADE preparou como forma de apresentação um vídeo 

explicativo sobre as etapas do ENADE no início de cada semestre de 2018. 

 

Também foi organizado pela Instituição de Ensino um Workshop de Português de 

interpretação, redação de textos e correção de questões do ENADE no qual os alunos de 

Ciências Contábeis participaram e realizaram as atividades propostas. 

 

Dois Simulados ENADE foram realizados no ano de 2018, um em cada semestre, com o 

objetivo de o aluno administrar o tempo para realização da prova, ter conhecimento do 

conteúdo de formação geral e formação específica. E o Simulado teve como objetivo preparar 

o aluno para o dia da prova do ENADE. 

 

E para finalizar a preparação do ENADE no dia 25 de novembro foi disponibilizado uma equipe 

de Professores de Ciências Contábeis e a Coordenadora do Curso para orientação de salas, 

distribuição de kits para os alunos (água, caneta, chocolate e biscoito), para motivá-los e 

apoiá-los na realização da prova do ENADE. 

 

Como forma de preparar o aluno do Curso de Ciências Contábeis para o Exame de Suficiência 

que acontece duas vezes no ano, uma vez a cada semestre, foram realizadas aulas 

preparatórias aos sábados específicas para o Exame de Suficiência do Conselho Regional de 

Contabilidade com os seguintes temas: 

 

 Direito Tributário, Direito Trabalhista, Direito Comercial, Contabilidade Aplicada ao Terceiro 

Setor e Auditoria com o Professor André Tostes; 

 Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, Controladoria, com a Professora Fernanda 

Jupetite e Professor Robson Abreu; 

 Contabilidade Avançada, Análise das Demonstrações Contábeis e Teoria Contábil, Professor 

Bruno Vilela; 

 Contabilidade Básica, Contabilidade Intermediária, Estrutura das Demonstrações Contábeis 

com a Professora Renata França. 

 

O Curso de Ciências Contábeis no ano de 2020 enfrentou um grande desafio que foi o ensino 

remoto devido a Pandemia da COVID-19, sendo assim, a instituição teve suas salas de aulas 

presenciais substituídas pelo ensino remoto. 
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Os Professores do Curso de Ciências Contábeis tiveram que se reinventar todos os dias para 

dar continuidade nas atividades pedagógicas e cumprir o Plano de Ensino e o Calendário 

Acadêmico. O Período foi desafiador também promissor para a inovação do ensino, 

plataformas digitais se tornaram grandes aliadas no processo de ensino-aprendizagem em 

todos os dias do ensino.  

 

Iniciamos com a ferramenta Zoom que permitiu chamadas de vídeos aulas remotas. 

Aperfeiçoamos e migramos para a ferramenta Microsooft TEAMS que possui melhores 

recursos digitais e permite melhor integração com a Plataforma Moodle. 

 

Todas as ferramentas digitais utilizadas tinham interface a Plataforma Moodle que é nosso 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, local que fica armazenado os conteúdos postados pelos 

professores, os Planos de Ensino, as atividades de desenvolvimento e fixação do 

conhecimento, provas intermediárias, provas de exame especial, os projetos 

interdisciplinares, projetos de extensão e Mesas Redondas. 

 

Com relação a proposta do Projeto Interdisciplinar o Curso de Ciências Contábeis definiu 

novos temas atuais e inovadores na área do conhecimento contábil. Foram realizadas 

reuniões entre Reitoria, NDE, Coordenação e Professores do Curso para discussão do Projeto 

Interdisciplinar objetivando atualizar os temas e subtemas de pesquisa, a forma de produto 

final desenvolvido em cada período do curso e a estruturada semana de apresentação que 

ocorre ao final de cada semestre.  

 

A atualização dos temas e subtemas do Projeto Interdisciplinar possibilitou um grande avanço 

na organização dos eventos realizados na Semana do Projeto Interdisciplinar cujos temas 

abordados foram:  

 

Tema: “O trabalho no século XXI”. Os subtemas escolhidos foram “Trabalho e adoecimento 

no comércio”; “Conflito trabalho-família com mulheres gestoras”; “Inserção de PCD´s no 

mercado de trabalho” e “Efeitos da diversidade de gênero no trabalho”; “Trabalho e 

adoecimento na indústria”; “O conflito trabalho-família com gestores do comércio”; “Inserção 

de PCD´s no mercado de trabalho” e “Efeitos da diversidade racial no trabalho”; “Trabalho e 

adoecimento nas empresas tecnológicas”; “O Conflito trabalho-família de Gestores do setor 

industrial; Inserção de menores aprendizes no mercado de trabalho; Novas tecnolgoias no 

desempenho profissional”; 
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Tema: “Sustentabilidade”. Os subtemas foram “Sustentabilidade e os impactos sociais”; 

“Indicadores de sustentabilidade empresarial”; “Práticas inovadoras de sustentabilidade” e 

“Gestão de resíduos sólidos na siderurgia”; “sustentabilidade e impactos ambientais”; “A B3 e 

o ISE-Índice de Sustentabilidade Empresarial”; “Práticas inovadoras de sustentabilidade” e 

“Gestão de resíduos hospitalares”; “Mundo Corporativo”. Os subtemas foram “Grandes 

Corporações; Fusões; Cisão; Incorporação”; “sustentabilidade e impactos Sociais”; O ISE 

(Indicadores de Sustentabilidade) na B3”. 

 

Tema: “Governança Corporativa”. Os subtemas foram “Governança corporativa e complice”; 

“Governança corporativa e assimetria de informações”; “Governança Corporativa em 

empresas familiares; Governança Corporativa e transparência; Governança Corporativa em 

Cooperativas; A auditoria externa na governança corporativa; “Governança corporativa e o 

Conselho de Administração”; “Governança corporativa em Cooperativas”; “Governança 

corporativa e Compliance” e “O Papel da Auditoria na Governança Corporativa”. 

 

Tema: “Áreas específicas da Contabilidade”. Os subtemas foram “Contabilidade do 

Agronegócio”; “Contabilidade de Seguradora”; “Contabilidade Ambiental”; “Contabilidade 

Imobiliária”; “Contabilidade do Agronegócio; Contabilidade Ambiental; Contabilidade das 

Entidades Esportivas; Contabilidade das instituições financeiras”; “Contabilidade de 

Profissionais Liberais; Contabilidade de Cooperativas; Contabilidade na Construção Civil; 

Contabilidade em empresas de saúde”; “LGBD (Lei Geral de  “Estratégias Empresariais e a 

Contabilidade”; “Compliance e Integridade”; BI (Business Intelligence) Inteligência 

Empresarial; quarta revolução industrial e a transformação digital na contabilidade; BSC 

(Balanced Scorecard). 

 

Tema: “Estratégias Empresariais e a Contabilidade”. Os subtemas foram “Subsidiária Integral”; 

“Consórcio Empresarial”; “Joint Venture”; “Holding Empresarial”; “Implicações legais 

analisadas na contabilidade previdenciária na gestão social; Consórcio Empresarial; 

Disfunção da contabilidade científica para contabilidade digital; Holding Empresarial”; “Gestão 

de riscos de derivados; Recuperação Judicial; Blindagem Patrimonial; Paraíso Fiscal”.   

 

Tema: “Avaliação de Empresa no ambiente negócios”. Os subtemas foram “Goodwill 

(Identificação/mensuração e contabilização” “Avaliação do intangível”; “Gestão de Risco para 

uso de indicadores de Falência”; “Due diligence de riscos”; Goodwill 

(Identificação/mensuração e contabilização); Valuation; Conflito tributário no gerenciamento 
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de informações operacionais das empresas; Evidenciação de informações por segmento: 

risco e retorno das ações”; “Indústria 4.0; Inteligência Artificial; Contabilização de Startups; A 

Oportunidade Profissional da Assessoria”; Goodwill (Identificação/mensuração e 

contabilização);  

 

Os alunos desenvolveram Projeto de Extensão com ações junto à comunidade, 

disponibilizando, ao público externo o conhecimento adquirido. Essa ação possibilita alinhar 

o conhecimento teórico e conduta prática, além de proporcionar a ampliação da experiência 

e do conhecimento na formação profissional do aluno. Alguns Projetos de Extensão se 

destacaram na comunidade: Avaliação de Empreendimento: um estudo de caso aplicando 

Consultoria Financeira e Gestão de Estoque em um salão de beleza de Microempreendedor 

Individual (MEI); Capacitando o Microeempreendedor; Projeto de Extensão: Uma Consultoria 

em uma Instituição religiosa; Valorização e Cuidando da vida dos deficientes físicos; 

Associação Brigada Planetária em defesa do Meio Ambiente; Aplicação de Recursos em 

doação em empresas do terceiro setor; Consultoria de Conscientização Previdenciária: um 

auxílio aos catadores de papel. A Contabilidade como instrumento de transparência para as 

entidades do terceiro setor: um estudo de caso no Lar Fabiano de Cristo. 

 

Desenvolveram atividades de Mesa Redonda em conformidade com as diretrizes curriculares 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela Portaria do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 444 de 30 de maio de 2018 (no primeiro semestre) 

e Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 518 de 31 de maio de 2019 

(no segundo semestre), intensificando sua tarefa de proporcionar ao aluno uma sólida 

capacitação nos temas de formação geral. 

 

Foi ofertada a disciplina Eletiva, com a aplicação do Núcleo de Práticas Contábeis que tem 

como objetivo aplicar a proposta pedagógica adotada na nova estrutura curricular e como 

forma de aplicar na prática do profissional de contabilidade. 

 

Quanto as práticas educacionais voltadas para contribuir com a sociedade, o Núcleo de 

Praticas Fiscais, realizou também no triênio (2018-2019-2020) atendimentos a sociedade 

quanto as questões de Imposto de Renda de Pessoa Física, questões tributárias do Micro 

Empreendedor Individual (MEI) e ainda quanto as questões sociais de empregados 

domésticos por meio do sistema E-social. Para tanto, os alunos matriculados nesta disciplina 

são capacitados pela equipe de técnicos da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Escola 

Administrativa Fazendária (ESAF). Os alunos capacitados atendem as demandas da 
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sociedade acompanhados pela professora da disciplina, também capacitada, atendendo a 

sociedade nas imediações das duas unidades acadêmicas, sendo, Unidade Santo Agostinho 

e Unidade Barreiro. 

 

De acordo com o Boletim do NAF Nacional enviado pela Coordenadora Nacional do NAF da 

Receita Federal o Centro Universitário Unihorizontes atendeu na Unidade Santo Agostinho 

324 contribuintes e na Unidade Barreiro atendeu 232 contribuintes 

 

O Objetivo da Disciplina Eletiva NAF é motivar os alunos para o desenvolvimento do Projeto 

NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal) que tem como Coordenadora a 

Professora Adelaide Maria da Cruz, com o conteúdo prático da Disciplina do NAF: 

 

 Capacitar os alunos na navegação do SITE DA RECEITA FEDERAL,  

 Capacitar os alunos na criação e consulta do CPF e CNPJ; 

 Capacitar os alunos a fazerem a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica; 

 Capacitar os alunos a fazerem a declaração do Microempreendedor Individual; 

 Simulação da DIRPF; 

 Prática da DIRPF; 

 NAF na Praça da Estação – Todos os NAF´S DA RMBH; 

 Foram realizados 231 atendimentos a comunidade/sociedade sobre orientações conforme 

agenda do ano de 2018; 

 NAF na Praça Iria Diniz em Contagem – Todos os NAF´s da RMBH; 

 Capacitar os alunos no SINTEGRA DAPI e consequência do SPED; 

 Divulgação e orientação do FIA como destinação do IRPF; 

 Cursos disponibilizados e realizados pelos alunos pela Plataforma CUBOZ DA RECEITA 

FEDERAL com objetivo de capacitar o aluno. 

 

Além disso o NAF contribuiu para capacitação de  alunos com os seguintes conteúdos:  

Capacitações Técnicas e Parceiros RFB, PBH e ENAP; Capacitações dos alunos na 

navegação do site da Receita Federal; Capacitações dos alunos na criação e consulta do CPF 

e CNPJ; Capacitações dos alunos a fazerem a declaração de Imposto de Renda Pessoa 

Física e Jurídica; Capacitações dos alunos a fazerem a declaração do Micro Empreendedor 

Individual; Simulação da DIRPF; Prática da DIRPF; NAF na Praça da Estação – Todos os 

NAF´S da RMBH; NAF na Praça Iria Diniz em Contagem – Todos os NAF´s da RMBH; 

Capacitações dos alunos no SINTEGRA DAPI e consequência do SPED; Divulgação e 

orientação do FIA como destinação do IRPF; Cursos disponibilizados e realizados pelos 
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alunos pela Plataforma Cuboz da Receita Federal; Seminário do NAF na Superintendência da 

Receita Federal; Atendimento na Sala Mineira do Empreendedor – BH Resolve, parceira do 

SEBRAE, PBH e Fecomércio; Eventos do NAF na Feira HIPE na Av. Afonso Pena em Belo 

Horizonte, Desenvolvimento de projetos dos alunos sobre o NAF apresentado para a banca 

com integrantes: Maria do Céu (auditora da Receita Federal); Sérgio Mascarenhas também 

auditor da Receita Federal e Carlos Eduardo da Escola Fazendária. 

 

No ano de 2020, o NAF do Centro Universitário e Unihorizontes não teve atendimentos a 

contribuintes devido a pandemia. O NAF realizou curso de captação de Imposto de Renda em 

abril por vídeo e foi criado formulário pelo google form de preenchimento para solicitação do 

vídeo-curso IRPF 2019. O Vídeo Curso do Imposto de Renda Pessoa Física 2019 foi 

disponibilizado para 660 solicitantes da comunidade acadêmica do Unihorizontes e para a 

sociedade em geral. O Curso foi disponibilizado até 30 de junho devido prorrogação de prazo 

para envio da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. 

 

Foram realizados Workshops referentes as   Declarações do   Imposto de Renda Pessoa 

Física 2018 com a Professora e Coordenadora do Curso Liliane Penido Drumond que teve 

como objetivo abordagem da obrigatoriedade da entrega, pagamento, tipos de rendimento, 

prazo de entrega, principais documentos, deduções, bens, direitos, dívidas, declaração 

completa e declaração simplificada. 

 

Também foram realizadas Aulas Preparatórias específicas para o Exame de Suficiência do 

Conselho Regional de Contabilidade onde foram tratados os seguintes temas: Direito 

Tributário, Direito Trabalhista, Direito Comercial, Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor e 

Auditoria, Contabilidade de Custos, Contabilidade Gerencial, Controladoria, Contabilidade 

Avançada, Análise das Demonstrações Contábeis e Teoria Contábil, Contabilidade Básica, 

Contabilidade Intermediária, Estrutura das Demonstrações Contábeis, CPC 00, CPC 01. CPC 

03 e CPC 09, que teve como objetivo capacitar, preparar e orientar os alunos para o Exame 

do CRC (Conselho Regional de Contabilidade) que tem como público alvo os alunos do 7º e 

8º períodos de Ciências Contábeis e ex-alunos. 

 

Tivemos o dia do Ensino Responsável anualmente durante todo o triênio que contou um dia 

de eventos no Centro Universitário Unihorizontes, com o apoio dos Núcleo de Atendimento 

Social, Núcleo de Atendimento Jurídico, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal e o Núcleo de 

Práticas de Engenharia Civil.  

 



199 

 

  

Em 2020 o Dia do Ensino Responsável, foi realizado virtual e contou com o seguinte tema e 

palestrantes: 

 

Primeiro momento aconteceu um debate da roda viva com o tema: desafios da atualidade 

(Racismo, depressão, violência contra a mulher, segurança e internet) com os debatedores 

Professor José Carllos Batista, Marina Colares, Ivone Fonseca Leite, Carlos Alberto 

Zanandreis e Professora Suênya com o moderador Emerson Rodrigues. Em seguida huve um 

momento cultural com o Rapper Mano LDO. 

 

E com a participação do Curso de Ciências Contábeis houve a palestra com a professora 

Liliane Drumond com o tema Microempreendedor e o auxílio emergencial. 

 

Foram oferecidas palestras com os temas: empoderamento feminino, Violência contra a 

Mulher, machismo, autoestima, participação política respeito as minorias, etc. Ministrada pela 

palestrante Ana Paula Siqueira 

 

Como forma de criar a identidade dos alunos de Ciências Contábeis com o curso, no dia do 

Contador promoveu-se a palestra: A Importância da Educação Fiscal (Responsabilidades 

Técnicas do Contador e seu papel na Sociedade), ministrada pela Professora do Centro 

Universitário Unihorizontes e Ouvidora e Conselheira do CRCMG. 

 

O PEAG – Programa Excelência Acadêmica da Graduação se consolidou e os “Debates 

Contemporâneos” foram realizados com palestras ministradas aos sábados que 

complementaram a formação geral do futuro contador.  

 

O Seminário Microempreendedor foi realizado como objetivo de inclusão social, ou seja, 

proporcionar o reconhecimento de sua atividade e dar-lhe cobertura previdenciária, abertura 

de contas bancárias e identidade empresarial, contou com o público de vendedores, gestores 

de vendas, autônomos e estudantes, quem ministrou o seminário foi a Professora e 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis Liliane Drumond. 

 

Foi feita uma Ação Social com os alunos do Curso de Ciências Contábeis no Asilo Casa da 

Vovó Ana Marília que acolhe 17 velhinhos. A Ação Social foi proveniente do Projeto 

Interdisciplinar dos alunos do 4º período do Curso de Ciências Contábeis que tiveram como 

tema o Terceiro Setor. Foi realizada uma tarde natalina, com presentes e um lanche da tarde 

com os velhinhos da Casa da Vovó Ana Marília e contou com a presença da Coordenadora 
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do Curso e Professora Liliane Drumond e os alunos Elaine Vieira Gomes, Maria Eduarda da 

Silva Rabelo, Marcelo Domingos de Oliveira, Ana Luiza Bento Ferreira. 

 

Foram realizados Workshops referentes as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 

2018/2017, 2019/2018, 2020/2019, na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro com 

a Professora e Coordenadora do Curso Liliane Penido Drumond e a participação dos alunos, 

comunidade e professores. Essa atividade abordou a obrigatoriedade da entrega, pagamento, 

tipos de rendimento, prazo de entrega, principais documentos, deduções, bens, direitos, 

dívidas declaração completa e declaração simplificada. 

 

Foram realizados Seminários ao logo dos dois semestres do ano com tema referente ao 

Microempreendedor Individual (MEI), na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro, com 

a Professora e Coordenadora do Curso Liliane Penido Drumond e com a participação dos 

alunos, comunidade e professores. Essa atividade abordou a obrigatoriedade da entrega da 

declaração DANSMEI, apuração do imposto e controle dos gastos. Foram abordados: as 

vantagens de ser MEI; Registros do MEI; quando se legalizar o MEI; emissão de Notas Fiscais 

no MEI; aposentadoria do MEI; contratação de empregado pelo MEI; a burocracia do MEI; 

restrições do autônomo registrado; cancelamento do MEI; evolução para microempresa; 

atividades Permitidas pelo MEI; extinção de atividades pelo MEI. 

 

Foi realizado pelo NAF o Curso de Microempreendedor Individual pela Professora Liliane 

Penido Drumond.  O curso foi realizado pela plataforma TEAMS. 

 

Foram realizados Debates Contemporâneos com os seguintes temas pela plataforma TEAMS: 

 

 Auditoria Externa, entenda os desafios da profissão. Palestrante egresso: Jean Carlos 

Rodrigues de Oliveira; 

 Microempreendedor Individual. Palestrante: Professora Liliane Penido Drumond; 

 Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Municipal. Palestrante: Professor Victor Hugo Pereira 

 

Devido a pandemia da COVID-19, realizamos no dia 19/09/2020 um Debate Contemporâneo 

com o tema: Revolução no-code: Criando Soluções digitais para problemas reais com o 

Palestrante Fellipe Pereira Heltman. 
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Dois Worshops foram oferecidos abordando o tema “E-Social: suas mudanças e implicações”, 

sendo um ministrado pelo Professor Victor Hugo na unidade Barreiro e pela egressa Carina 

Fonseca Dias na unidade Santo Agostinho.  

 

Foram feitas duas visitas técnicas como forma de apresentar aos alunos o mercado de 

trabalho e as inovações tecnológicas.  

 

Visita técnica na Escape 60 Minutos foi uma experiência vivenciada em um ambiente de 

mistérios e especialmente desenvolvido para aguçar as habilidades e inteligência dos alunos. 

Eles ficaram numa sala trancados por uma hora para decifrar códigos, achar itens escondidos, 

resolver enigmas e conseguir encontrar a saída. A comunicação, liderança, raciocínio lógico 

e trabalho em equipe foram analisados de uma forma inovadora. A outra visita técnica foi na 

Accenture, empresa líder na adoção de tecnologias no mercado com foco na inovação e 

tecnologia em contabilidade. 

 

A participação dos egressos nos eventos foi relevante com destaque nas palestras 

ministradas: O egresso Jean Carlos Rodrigues de Oliveira ministrou a Palestra Finanças 

Pessoais: Aplicando a Contabilidade Dia a Dia; A egressa Carina Fonseca Dias, ministrou E-

Social: Suas mudanças e implicações; A egressa Cátia Simone Pinto ministrou a palestra 

“Como se tornar um empreendedor de sucesso”; O egresso João Batista ministrou a palestra 

Processo Fiscal Financeiro sobre exportação. 

 

A semana do contador foi uma semana de eventos e palestras nas duas unidades. Tivemos 

a participação dos alunos do curso de Gestão de Recursos Humanos ministrando a palestra 

sobre o tema “Setembro Amarelo: Se a Dor não é sua não chame de Drama!” A palestra com 

o tema “Modernização e informatização das obrigações acessórias: o que mudou na profissão 

contábil?” ministrada pelo professor Victor Hugo Pereira. O Evento da semana do contador 

teve como objetivo integrar, criar e reforçar a identidade do aluno e mostrar a importância de 

sua trajetória no Centro Universitário Unihorizontes, bem como sua importância para a 

coordenação do curso. 

 

Tivemos como forma de engajar e criar identidade do aluno com o curso a comemoração do 

Dia do Contabilista com uma oficina de elaboração de currículos e dicas para entrevistas de 

emprego. Na unidade Barreiro a oficina foi realizada pela Professora e Coordenadora do curso 

Liliane Drumond e na Unidade Santo Agostinho a oficina foi realizada pela Profa. Michele 

Dutra. 
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A comemoração do Dia do Contabilista uma Semana de Estudos Contábeis em 

Comemoração do Dia do Contador em 2020, aconteceu no sistema remoto pela plataforma 

TEAMS e contou com os seguintes temas e palestrantes: 

 

 Recuperaçao de empresas: implicações contábeis 

Palestrante: Professor Walter Morais 

 Planejamento de Carreira e Ascensão Profissional 

Palestrante: Ana Karine Nery 

 Contabilização de impostos, convênios e subvenções. 

Palestrante:Gleise Dutra e Whelter Souza 

 Contabilidade também precisa de comunicação 

Palestrante: Lucas Santos 

 Lei Geral de Proteção de Dados 

Palestrante: Liliane Penido Drumond. 

 Marketing Pessoal para Contadores 

Palestrante: Emerson Lacerda 

 Reforma Tributária 

Palestrante: André Tostes 

 Lei Geral de Proteção de Dados 

Palestrante: Liliane Penido Drumond 

 

Os alunos arrecadaram livros infantis que foram doados para a Creche São Vicente de Paula 

nas imediações da unidade do Barreiro.  

 

Como forma de apoio e suporte aos alunos do curso para elaboração dos seus Projetos 

Interdisciplinares, Projeto de Extensão, Trabalho de Conclusão de Cursos foram oferecidos 

aulões de Metodologia Científica na unidade do Santo Agostinho e na unidade Barreiro. 

 

 

Curso de Ciências Econômicas 

 

O Curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Unihorizontes teve início no 1º 

semestre de 2018. Os professores deste curso, em sua maioria, são portadores de títulos 

acadêmicos de Mestrado e Doutorado, conferidos pelas mais destacadas instituição de ensino 

de Minas Gerais e do Brasil, além da vasta experiência em grandes empresas do mercado. 
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O Programa de Avaliação Institucional (PAI) permite à coordenação do curso e, também, à 

Diretoria Centro Universitário Unihorizontes, acompanhar o andamento individualizado de 

cada turma, segundo cada disciplina, apresentando as preferências, singularidades, 

dificuldades e facilidades do processo de aprendizagem do discente, como também, os pontos 

fortes e fracos de cada turma. O PAI fornece, ainda, importantes subsídios para a melhoria 

contínua do processo de ensino-aprendizagem e da grade curricular, por meio de discussões 

no NDE.  

 

O Curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Unihorizontes tem como objetivo 

formar profissionais com capacidade gerencial e analítica para atuar de forma dinâmica e 

inovadora, sabendo enfrentar os desafios de diferentes cenários econômicos. Nesse sentido, 

a CPA zela pela qualidade dos processos de trabalho, tais como manuais de uso de software: 

Portal Acadêmico, Aplicativo de Celular e Moodle, que permitem uma excelente estrutura de 

comunicação do Centro Universitário Unihorizontes entre a coordenação de curso e o corpo 

docente e discente. Além disso, para estreitar as relações e a troca de informações, tem-se 

também a comunicação por meio de grupos de WhatsApp com os professores e com os 

coordenadores.  

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), pilar pedagógico de maior diferencial do Centro Universitário 

Unihorizontes, também é oferecido no Curso de Ciências Econômicas. O PI integra os 

diversos conhecimentos fragmentados nas disciplinas curriculares, possibilitando aos alunos 

contato com o método científico, levando-o a definir um objeto de pesquisa e coletar 

informações, analisar e elaborar um produto final e complementar a sua formação. 

 

Ao final de cada semestre, de acordo com o calendário acadêmico da instituição, realiza-se a 

Semana do Projeto Interdisciplinar, momento em que ocorrem as apresentações dos 

trabalhos/produtos finais nos mais variados formatos, além de palestras, feiras, workshops, 

exposições, minicursos, seminários, filmes, mesas-redondas, painéis, entre outras atividades 

programadas para essa semana. 

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), além de promover as competências necessárias para a 

formação do egresso do curso de Ciências Econômicas, aproxima o aluno, desde o primeiro 

período do curso, das práticas da sua profissão, por meio de contato direto com profissionais 

da área e enriquecem sua base conceitual ao exigir um maior embasamento teórico antes de 

se efetivarem as pesquisas de campo.  
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Os subtemas abordados no Projeto Interdisciplinar são revistos a cada semestre, mantendo-

se os temas. Foram explorados os seguintes temas e subtemass: 1º semestre do curso: Tema: 

“Globalização e Economia”. Subtemas: As novas moedas digitais descentralizadas: o caso 

Bitcoin. O fluxo de capitais na economia globalizada e a soberania dos países. O impacto do 

Brexit sobre a economia global. Globalização versus globalismo nas relações internacionais. 

Os bancos digitais e as mudanças no sistema financeiro; 2º semestre do curso: Tema: 

“Estratégia Organizacional”. Subtemas: A atuação dos oligopólios no Brasil; Fusões e 

Aquisições. A importância do compliance nas empresas brasileiras; 3º semestre do curso:  

Tema: “A Crise Fiscal dos Estados Brasileiros”. Subtemas: A crise fiscal dos estados e o caso 

de Minas Gerais. A crise fiscal dos estados e o caso do Rio Grande do Sul. A crise fiscal dos 

estados e o caso do Rio de Janeiro; 4º semestre do curso:Tema: “Mercado de trabalho no 

século XXI”. Os subtemas são: O lado da oferta: as necessidades do trabalhador para se 

adaptar à nova dinâmica do trabalho; O lado da demanda: novas empresas e novos 

paradigmas; O lado do governo: como desenvolver políticas públicas para realizar o ajuste 

entre demanda e oferta; estatísticas do mercado de trabalho: será que as estatísticas 

tradicionais ainda conseguem mensurar o problema? 

 

Cada tema e subtema do Projeto Interdisciplinar é definido nas reuniões de colegiado do curso 

e a cada novo semestre são reavaliados e inseridos novos temas e subtemas para os períodos 

seguintes. Ao término do PI, são exigidos os seguintes produtos finais para cada grupo de 

trabalho: 1º Semestre do curso: Banner; 2º Semestre do curso: Peça Teatral; 3º Semestre do 

curso: Revista e 4º Semestre do curso: Vídeo Reportagem. 

 

Durante a semana do projeto interdisciplinar, os alunos puderam participar de palestras e 

eventos de temas variados, destacando-se os seguintes: “O Mercado de Trabalho do 

Economista: Seus Desafios e Novas Perspectivas de Trabalho”, ministrada pela Sra. Pamela 

Sobrinho; Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, ministrada pelo Prof. Dr. Marco Aurelio 

Ramos; Aspectos Controversos da Lavagem de Dinheiro, ministrada pelo Sr. Luiz Henrique 

Miranda 

 

Os trabalhos referentes ao Projeto Interdisciplinar são entregues/postados no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) da Unihorizontes (Moodle). Os professores designados para avaliar 

o trabalho escrito desenvolvem todo o trabalho de correção no Moodle. 
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Durante a semana do projeto interdisciplinar, os alunos puderam participar de palestras e 

eventos de temas variados, destacando-se a seguinte palestra: 

 

 “A Situação Macroeconômica Nacional e Perspectiva para 2019”, ministrada pela professora 

Ieda do Centro Universitário Unihorizontes.  

 

Ao longo de 2018 foram realizadas diversas palestras no Centro Universitário Unihorizontes, 

de grande importância para o curso de Ciências Econômicas: 

 

 “Educação financeira: Em dia com as finanças pessoais”, ministrada pelo mestrando Roque 

Francisco Silva de Oliveira do Centro Universitário Unihorizontes; 

 “Onde investir o seu dinheiro”, ministrada pela mestranda Patrícia Metzker Pifano de Melo do 

Centro Universitário Unihorizontes;  

 “Neuromarketing, Neuroeconomia e Abordagens Emergentes de Pesquisa e Negócios” 

ministrada pela Professora Doutora Caissa Veloso e Sousa do Centro Universitário 

Unihorizontes; 

 “Movimentos Sociais e Políticas de Diversidade: em que medidas estão alinhados? ”, 

ministrado pelo professor Doutor Hélio Arthur Reis Irigaray da FGV-EBAPE; 

 “Fraude bancária: cuidados para não se tornar vítima”, ministrada pela mestranda Christienne 

Lopes da Silva do Centro Universitário Unihorizontes;   

 “Conjuntura Econômica no Brasil e no Mundo”, ministrada pelo mestrando Danilo Eustáquio 

de Oliveira Filho do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

Ainda em 2018, o Centro Universitário Unihorizontes disponibilizou a Biblioteca Virtual, com 

aquisição de várias obras virtuais voltadas para a área de Administração, Contábeis e 

Ciências Econômicas. 

 

Outra atividade importante realizada semestralmente pelo Centro Universitário Unihorizontes 

que atende aos alunos do Curso de Ciências Econômicas é o Projeto “Mesa Redonda” que é 

desenvolvida por alunos dos diversos cursos da Instituição.  

 

Esse projeto permite aos alunos pesquisarem e discutirem temas de formação geral que 

abordam diversas temáticas, tais como “Ética, Democracia e Cidadania”, Estado, Sociedade 

e Trabalho”, Educação e Ciência”, “Cultura e Arte”, “Tecnologia e Inovação”, “Meio Ambiente: 

Natureza e Intervenção Humana”, “Processos de Globalização e Políticas Internacionais”, 

“Sociodiversidade e Multiculturalismo” com os subtemas: “Solidariedade e Violência”, 
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“Tolerância e Intolerância”, Inclusão e Exclusão”, “Sexualidade”, “Relações de Gênero”, e 

“Relações Étnico-Raciais”. 

 

A Mesa Redonda busca desenvolver competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e atualização dos alunos em relação à realidade brasileira 

e mundial. Os temas geradores para a realização das Mesas Redondas são baseados na 

Portaria INEP no 444, de 30 de maio de 2018. 

 

A partir do ano de 2020 o curso de Ciências Econômicas não foi mais oferecido, devido a 

inexistência de alunos entrantes e pelo número muito reduzido de alunos matriculados, 

tornando-se inviável a oferta do curso. 

 

 

Curso de Direito 

 

O curso de Direito instituiu a Semana de Estudos Jurídicos e, devido ao sucesso dessa 

semana, o evento vem sendo promovido anualmente. Esse evento consiste em um ciclo de 

palestras com profissionais do Direito nas unidades Santo Agostinho e Barreiro, sobre 

diversos temas relacionados a ciência jurídica. A proposta é a de aprofundar o debate jurídico 

sobre questões relevantes, bem como perceber as tendências de mercado. O evento da 

Semana de Estudos Jurídicos ocorre sempre durante a semana de comemoração do Dia do 

Advogado. O Tema da XII Semana de Estudos Jurídicos, realizado em 2019, foi “Conhecendo 

as Carreiras Jurídicas”, cujo objetivo foi o de propiciar ao aluno, compreender e aproximar das 

diversas esferas que o bacharel em Direito poderá atuar. 

 

A Coordenação do curso de Direito mantém semestralmente o Sarau Jurídico, o qual consiste 

na indicação pelo Colegiado do curso, da leitura de uma obra literária para os discentes, 

seguida de um encontro para debate e discussão de temas jurídicos relacionados à obra. 

 

Na Semana de Iniciação Científica, foi ministrada a palestra prof. Dr. Newton de Oliveira Lima, 

da UFPB, sobre “Democracia e discurso de ódio” 

 

O júri simulado se tornou um projeto de pesquisa para auxiliar os júris que ocorrem no Fórum 

de Belo Horizonte que tenham como advogados de uma das partes o NAJ. 
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O curso de Direito desenvolveu no triênio o Projeto “Ensaios da OAB”, com aulas de 

aprofundamento de algumas temáticas aos sábados e um módulo na Plataforma de EAD 

Moodle onde os alunos podem visualizar provas, participar de fóruns de debates, realizar 

simulados e obter informações sobre os Exames de Ordem anteriores e em andamento, além 

de treinamento para redação de peças processuais. Visando a preparação dos alunos para o 

exame da ordem, o “Curso Damásio”, a requerimento da Coordenação do Direito, provas 

simuladas da OAB (sendo uma em cada semestre). 

 

Desenvolveu também o Projeto ‘Debates Contemporâneos’, com o propósito de abordar 

temas de conteúdo humanístico, como formação complementar dos alunos. Os debates foram 

sobre os temas de formação geral do ENADE, temas de conteúdo humanístico, como 

formação complementar dos alunos. Em 2020, os debates abarcaram, especialmente, a 

temática relacionada a Pandemia e seus efeitos nas diversas áreas do Direito.  

 

O Projeto de Excelência Acadêmica na Graduação (PEAG) previu ações de aprimoramento 

das habilidades relacionadas à construção e ao desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, 

por meio de palestras e cursos voltados às técnicas de normalização de trabalhos, busca de 

fontes de pesquisa, apresentação em público, além de palestras direcionadas a importância 

de um bom resultado no ENADE. 

 

O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) mantém o desenvolvimento de ações sociais que 

consistem no atendimento in loco dos moradores de comunidades desfavorecidas e sem 

acesso às informações, que os possibilitem postular seus direitos, além de promover palestras 

de interesse geral da comunidade. 

 

Desde o ano de 2015, o Centro Universitário Unihorizontes, mantém parceria com o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais, parceria esta que permitiu a instalação, nas dependências do 

Unihorizontes, de uma Central de Mediação e Conciliação, oferecendo, desde então, à 

comunidade, a possibilidade de submeter suas demandas jurídicas a uma instância pré-

processual de solução alternativa a seus litígios individuais. Os acordos celebrados no NAJ 

passaram a ser mais facilmente homologados pelo Poder Judiciário. 

 

O Programa de Monitoria Desvinculada de Bolsa também vem se mantendo semestralmente, 

com o objetivo de estimular a vivência e a participação acadêmica dos alunos. Deu-se também 

continuidade ao Grupo de Estudos em Direito Constitucional ‘Representação Política e 

Participação: A Construção da Cidadania na Contemporaneidade’ e de Direito Penal. 
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Foram mantidos também os Seminários de Formação Humanística, com o intuito de 

aprofundar a formação e a cultura geral dos alunos da Faculdade. 

 

No que tange às iniciativas de inserção do estudante na vida profissional, o curso de Direito 

realizou processos seletivos para seleção de estagiários para atuar no TRT/MG, TJ/MG e 

também em seu próprio Núcleo de Assistência Jurídica. A Coordenação de Curso criou, ainda, 

um canal virtual de divulgação sobre ofertas de concursos públicos em andamento 

denominado ‘Carreiras Jurídicas e Concursos Públicos’. Foi firmado também uma parceria 

com o escritório Ferreira e Chagas. 

 

O curso de Direito participou do Dia do Ensino Responsável, sendo prestado atendimento 

jurídico para a população. Participou também do Projeto 50+, sendo este um ciclo de palestras 

voltados para o público da terceira idade. O Prof. Carlos Henrique Fernandes Guerra proferiu 

a palestra intitulada “Conhecendo os Direitos dos Idosos” e o Prof. Dr. Rodrigo Almeida 

Magalhães foi responsável pela palestra “Entendendo os limites dos planos de saúde”. 

Participou do Unihorizontes em ação. Evento este realizado na unidade Barreiro, no qual 

foram oferecidos cursos gratuitos para a comunidade da região do Barreiro. Foi proferida pela 

Prof.ª Greycielle de Fátima a palestra com o tema “Pensão Alimentícia: Conheça os seus 

direitos”, e pela Prof.ª Rubia Marques a palestra intitulada    “As novidades do Direito do 

trabalho”. Fez parte, da "Semana do Sipat", realizada na sede da Tambasa designando uma 

equipe técnica para prestar atendimento jurídico aos funcionários da empresa. 

 

Foram realizadas diversas visitas técnicas, em destaque: na Assembleia Legislativa, no 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em Câmaras de Arbitragens, em Centrais de Conciliação 

e Mediação, no Fórum de Belo Horizonte, em Centrais de Leilões. 

 

Os temas do Projeto Interdisciplinar tanto para o triênio foram:  

 

Tema: “Cidadania”. Os subtemas foram Impeachment; Orçamento participativo; portal da 

transparência; Projeto de leis; Impeachment; Procon; Portal da Transparência; Audiências 

Públicas; Voto; Referendo; Plebiscito; Iniciativa popular legislativa. 

 

Tema: “Legislações específicas”. Os subtemas foram Lei de Biossegurança (L.11.105/2005); 

Processo eletrônico; MP da Liberdade Econômica (MP nº 881/2019); Lei do cadastro positivo; 

Lei de Incêndio e Desastres (L.13425/2017); Lei Maria da Penha (L. 11.340/2006);  



209 

 

  

 

Tema: “As violências”. Os subtemas foram: Em razão de convicções religiosas; em razão de 

convicções esportivas; Em razão de convicções políticas; Em razão de orientação sexual; 

Crimes de trânsito; Em razão de convicções políticas; Cyberbulling; Em razão de convicções 

esportivas; Discriminação; Negligência e abandono; Violência psicológica; Violência 

doméstica. 

 

Tema: “Direitos Humanos e Tutela Jurídica das Minorias”. Os subtemas foram: Indígenas; 

Quilombolas; Dependentes químicos; Profissionais do sexo; Idosos; Indígenas; 

Desabrigados; Imigrantes; Dependentes químicos; Crianças e Adolescentes; Religiosas; 

Culturais; Econômicas; Políticas; Educacionais. 

 

Tema: “As expressões artísticas e o Direito”. Os Subtemas foram: Direito e música: "Eduardo 

e Mônica" (Legião Urbana); Direito e cinema: "O Mercador de Veneza" (William Shakespeare); 

Direito e pintura: "Guernica" (Pablo Picasso); Direito e literatura: “O pequeno príncipe” 

(Antoine de Saint-Exupéry); Direito e música: "Comida" (Titãs); Direito e cinema: "Uma família 

do futuro" (Disney); Direito e escultura: "A Deusa Têmis"; Direito e literatura: “Dom Casmurro” 

(Machado de Assis). 

 

Tema: “A Hermenêutica Constitucional nos Tribunais Superiores”. Os subtemas foram Aborto 

de fetos anencefálicos; Execução de pena após condenação em segunda instância; Alteração 

do nome e do registro da pessoa civil transexual; Direito ao esquecimento; 

Inconstitucionalidade do art. 1790,CC/02; Racionamento de energia elétrica; Limitações a 

prerrogativa de foro; Direito ao esquecimento; Biografias não autorizadas; Desconto de 

salários de servidores públicos em greve; Desaposentação; Informações em embalagens de 

produtos alimentícios; Obrigação de pagar aluguel a ex-cônjuge; Peça publicitária e uso de 

fonte inferior ao tamanho 12. 

 

Tema: “As Formas Alternativas de Solução de Litígios”. O subtema foi Mediação; Arbitragem; 

Conciliação. 

 

Tema: “Novas temáticas na área jurídica”. Os subtemas foram Proteção de dados; 

Governança Corporativa; Startups; Cooperativismo; Redes sociais – Fake news; Política 

Nacional de Segurança de Barragens; Compliance; Governança corporativa; Direitos dos 

animais; Poliamor; Bitcoins e moedas eletrônicas; Cooperativismo; Neurociência; Proteção de 

dados; Desastres ambientais; Blockchain; Pandemia. 
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Tema: "Mesa Redonda", com discussão de temas de formação geral, conforme estabelecido 

pela Portaria Nº 518, de 31 de maio de 2019; Ética, democracia e cidadania. 

 

Tema: Projeto de Extensão. Os alunos realizam uma consultoria jurídica a uma determinada 

entidade, elaborando, ao final, um parecer, de tal forma a contribuir com as entidades na 

compreensão e resolução de possíveis problemas. O parecer tem, por objetivo, reduzir as 

demandas internas e externas, conferindo à entidade uma melhor compreensão de seus 

problemas, apresentando, assim, as formas mais adequadas para solucioná-los. 

 

Tema: Cartório Virtual. Os alunos assumem papéis de atores de um processo judicial 

simulado, construído a partir de casos reais oriundos de autos findos reais, sob a orientação 

de um professor do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

Durante as Semanas do Projeto Interdisciplinar destacamos os seguintes eventos: 

 

 Palestra: "PROCON: Relevância Social";  

 Seminário: "Primeiros passos na carreira";  

 Filme em debate: "Crimes e sociedade"; 

 Minicurso: "Excel";  

 Seminário: "Primeiros passos na carreira"; 

 Palestra: "Separação compulsória de filhos de mães dependentes de drogas e/ou em situação 

de rua"; 

 Palestra: "Políticas Criminais e a influência da pressão social e midiática"; 

 Seminário: "Os desafios da tecnologia Digital"; 

 Palestra: "O cenário atual dos atores esportivos"; 

 Palestra: "PPP Prisional - o contrato de concessão administrativa em execução em Minas 

Gerais"; 

 Palestra: "Análise do fenômeno delitivo na América Latina";  

 Seminário: "Lawtechs";  

 Oficina: "Os impactos da reforma previdenciária"; 

 Palestra: "Crimes Digitais"; 

 Palestra: "Erros médicos e suas consequências"; 

 Palestra: "Sistema Penitenciário para Transgêneros"; 

 Seminário: "Marcas e Patentes"; 

 Oficina: "PJE: aplicações nos diversos ramos"; 
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 Palestra: "Novidades do Processo Civil"; 

 Mesa de debates: "Barragens e os aspectos técnico-jurídicos"; 

 Palestra: "Os impactos no fenômeno "UBERIZAÇÃO"; 

 Palestra: "Corrupção Privada no Brasil"; 

 Seminário: "Startups"; 

 Mesa de debates: "Casos práticos do PIAJUS"; 

 Seminário: "Proteção de dados pessoais: CPF na compra"; 

 Palestra: "Judicialização da Saúde"; 

 Seminário: "Os novos arranjos familiares"; 

 Palestra: "Reflexos da degradação ambiental"; 

 Filme com debate: "Ideologia de ódio na política"; 

 Oficina: "Técnicas para produção de textos científicos"; 

 Palestra: "Violência Interpessoal Autocomprovada: uma epidemia evitável na atualidade?"; 

 Seminário: "Novos mercados: áreas promissoras para jovens profissionais"; 

 Palestra: "Violência nas organizações"; 

 Oficina: "Lições práticas para elaboração de Habeas Corpus"; 

 Oficina: "Como elaborar uma reclamação trabalhista"; 

 Seminário: "A Ética Profissional: elemento essencial nas atividades profissionais"; 

 Seminário: "O uso de drones nas diversas áreas profissionais"; 

 Oficina: "Técnicas para apresentação"; 

 Palestra: "Conhecendo as criptomoedas"; 

 Oficina: "Marketing para jovens profissionais"; 

 Palestra: "Biotecnologia"; 

 Mesa de debates: "A graduação e o concurso público"; 

 Palestra: "Liberdade econômica e seus reflexos"; 

 Oficina: "Poker: jogo de azar ou esporte?"; 

 Seminário: "Barragens - uma análise do cenário atual"; 

 Palestra: "Gestão de conflitos"; 

 - Seminário: "Igualdade racial"; 

 - Palestra: "Compliance"; 

 - Filme comentado: "SOS saúde";  

 - Debate: "Principais reflexos na reforma da previdência"; 

 - Palestra: "A declaração de inconstitucionalidade da incidência do tipo penal aborto"; 

 - Oficina: "As características do profissional 4.0"; 

 - Palestra: "Algoritmos e inteligência artificial"; 

 - Seminário: "O cinema no Brasil e sua implicações econômicas"; 
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 - Oficina: "Os limites dos planos de saúde"; 

 - Debate: "O clamor público e a prisão"; 

 - Palestra: "Investigação defensiva"; 

 - Oficina: "Teoria e fundamentos do poker"; 

 - Palestra: "Aspectos controversos da lavagem de dinheiro"; 

 - Filme comentado: "Olhos que condenam"; 

 - Oficina: "Conhecendo a mineração do Brasil"; 

 - Seminário: "O direito à convivência familiar da criança e do adolescente"; 

 - Palestra: "Crimes sexuais virtuais"; 

 - Oficina: "Marketing digital"; 

 - Mesa de debates: "Descomplicando - conhecendo o direito do consumidor na esfera do 

lazer"; 

 - Palestra: "Embriaguez ao volante e a nova lei seca"; 

 - Roda de conversa: "Novas tecnologias aplicadas as profissões"; 

 - Debate: "Entendendo o compliance"; 

 - Oficina: "Gestão do tempo e produtividade"; 

 - Debate: "Os impactos do abandono animal no equilíbrio social"; 

 - Palestra: "Lei geral de proteção de dados"; 

 - Debate: "Os novos rumos das startups"; 

 - Palestra: "Organização dos poderes no estado brasileiro"; 

 - Oficina: "O uso das mídias digitais". 

 - Oficina: "Da mentalidade à execução do seu empreendimento"; 

 - Workshop: "O mindfulness na saúde mental: da ciência a prática"; 

 - Mesa de Debates: "A cultura dos jogos eletrônicos"; 

 - Debate: "Psicopatas do cinema e do mundo real"; 

 - Seminário: "Desvendando a lei geral de proteção de dados"; 

 - Oficina: "As mídias digitais como ferramentas de sucesso profissional". 

 

 

Curso de Engenharia Civil 

 

O curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Unihorizontes, possui, também, o Projeto 

Interdisciplinar (PI), pilar pedagógico de maior diferencial do Centro Universitário 

Unihorizontes, pois integra os diversos conhecimentos fragmentados nas disciplinas 

curriculares, possibilitando ao aluno o contato com o método científico, levando-o a definir um 
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objeto de pesquisa e coletar informações, analisar e elaborar um produto final e complementar 

a sua formação. 

 

No triênio (2018-2019-2020), o NDE realizou uma análise cuidadosa visando aperfeiçoar a 

matriz curricular do curso, avaliando-a à luz das exigências de atribuições da Câmara de 

Engenharia Civil do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MG) e do 

mercado de trabalho. Cabe ressaltar que nesta análise levou-se em conta as diretrizes do 

MEC e da IES, explicitadas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o qual preconiza o forte 

embasamento conceitual; flexibilização curricular; atualização dos conteúdos; o aprender a 

aprender; a inter e a intradisciplinaridade; a integração da teoria e da prática e as atividades 

de extensão. 

 

O curso de Engenharia Civil do Unihorizontes desenvolveu em 2020, em função da Pandemia, 

eventos para levar aos alunos profissionais de renome para discutir assuntos relacionados à 

engenharia e à pandemia. No primeiro semestre de 2020, a coordenação de engenharia civil 

em parceria com professores, realizaram o evento “Colóquio de Engenharia em Tempos de 

Pandemia nos dias 06 e 20 de junho. No dia 06 de junho, foram realizadas as seguintes Lives 

com participação dos alunos e públicos convidados: Palestra Inspeção de Recebimento - 

Palestrante: Tálita Rodrigues de Oliveira Martins; Palestra A realidade do mercado de trabalho 

pós-pandemia e montagem do currículo profissional - Palestrante: Daniela Scarpa da Silva 

Costa; Palestra Alvenaria estrutural x Alvenaria de vedação - Palestrante: Eng. João Bosco 

Júnior; Palestra: Como Gerir Referências Bibliográficas: Mendeley - Palestrante: Jouber Paulo 

Ferreira; Palestra Como vender para o Estado - licitações publicas e privadas - Palestrante: 

Marco Antônio Loureiro. Já no dia 20 de junho, as lives foram: Palestra Energia oceânica das 

ondas – Uma alternativa de energia renovável - Palestrante: Suzana Viegas Batista; Palestra 

Gestão do conhecimento, educação a distância e isolamento social - Palestrante: Leonardo 

Barbosa Moraes; Palestra Saúde Mental em tempos de pandemia - Palestrante: Daniela 

Scarpa da Silva Costa; Palestra Perícia Judicial - Palestrante: Ludmila Lélis.  
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Já no segundo semestre de 2020, a coordenação do curso de Engenharia Civil, do Curso de 

Engenharia de Produção e do Curso de Arquitetura e Urbanismo fizeram dentro do Projeto 

Debates Contemporâneos o evento “II Semana de Engenharia e Arquitetura” que ocorreu nos 

dias 17 de outubro e 07 de novembro de 2020. No dia 17/10, os assuntos abordados pelos 

profissionais convidados foram Construções com Terra – Profa. Maria Virgínia Simão Peixoto; 

Dicionário de Peão – Prof. Miguel Augusto Najar de Moraes; e Bate papo: Perspectivas do 

mercado de trabalho da Engenharia e Arquitetura – Profs. Rogério D’ávila, Douglas Lopes 

Cordeiro e Eng. Fabrício Carneiro. Já no dia 07 de novembro, os assuntos abosdados foram: 

Segurança do trabalho com eletricidade – Prof. Carlos Henrique de Alvarenga Rocha; 

Segurança do trabalho na Construção Civil – Prof. Rento Reis; e Arquitetura e Construção na 

segurança ao fogo – Profa. Aline Lopes Camargo. 
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A realização destes debates, no contexto de pandemia, possibilitou ao aluno se fortalecer 

como ser humano, cidadão e profissional com um perfil crítico, reflexivo e ético, sabedor de 

sua importância dentro da comunidade na qual atua, com percepção para as mudanças do 

mundo atual e para os seus desafios do ponto de vista pessoal e profissional. Além disso, 

apresentou ao aluno questões ligadas à realidade do distanciamento social e da compreensão 

dos impactos da pandemia em seu dia a dia. 

 

Ao final de cada semestre e de acordo com o calendário da instituição, realiza-se a Semana 

do Projeto Interdisciplinar, momento em que ocorrem as apresentações dos 

trabalhos/produtos finais nos mais variados formatos, além de palestras, feiras, workshops, 

exposições, minicursos, seminários, filmes, mesas-redondas, painéis, entre outras atividades 

programadas para essa semana. 

 

Os temas e subtemas abordados no Projeto Interdisciplinar foram: 

 

Tema: “O papel da engenharia civil na sociedade”. Os subtemas foram “Atuação da 

Engenharia no desenvolvimento e planejamento urbano; Atribuições dos Engenheiros; 

Engenharia e Desenvolvimento Social; O papel da Engenharia nas questões ambientais 

coletivas”; “Salário mínimo profissional”; “Projetos sociais”; “Responsabilidade criminal e civil”; 

“Perícia e Engenharia Civil; O Engenheiro e seu papel no planejamento de cidades; A 
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fiscalização da profissão”; “Anotação de responsabilidade técnica; Perícia e Engenharia Civil; 

O Engenheiro civil e seu papel no planejamento de cidades; A fiscalização da profissão”. 

 

Tema: “Desenvolvimento Metropolitano”. Os subtemas foram “Uso e Ocupação do Solo; 

Mobilidade Urbana; Equipamentos Culturais; Cidade das Águas”; “Etiquetagem eletrônica”; 

“Transporte público”; “Transporte privado”; “Uso e ocupação do solo”; “Áreas verdes e sua 

Importância para a qualidade de vida; A qualidade do transporte público na RMBH; A 

importância do saneamento na Pandemia do COVID-19; O controle do espaço urbano e 

atividades”; “O espeço urbano e seus problemas; A qualidade do transporte público na RMBH; 

A situação do saneamento na RMBH; Plano Diretor”. 

 

Tema: “Construção pesada”. Os subtemas foram “Obras de Terraplanagem; Obras de 

Pavimentação e Rodovias; Obras de drenagem; Obras de Arte Especiais; Obras de Portos; 

Obras de Aeroportos; Usinas Hidrelétricas”; “Projeto de Pontes”; “Projeto de Estradas”; 

“Projeto de Barragens”; “Projeto de edifícios industriais”; “Projeto de aeroportos”; “Projetos de 

energia eólica”; Projeto de casas em contêiners; Projeto de drenagem urbana; Projetos de 

energia solar”. 

 

Tema: “Cidades Sustentáveis”. Os subtemas foram “Controle de Inundações; Parques 

Fluviais; Manutenção de Áreas de APP; Parques Verdes; Planejamento Ambiental Urbano; 

Políticas de resíduos Sólidos; Logística Reversa”; “Recuperação de áreas degradadas”; 

“Gerenciamento de resíduos”; “Planejamento Urbano”; “Planejamento de Tráfego e 

sustentabilidade no transporte urbano; O uso da energia solar e suas aplicações; 

Gerenciamento de resíduos eletrônicos; Prédios sustentáveis”; “Recuperação de áreas 

degradadas; reaproveitamento de água; gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; Prédios 

sustentáveis”. 

 

Tema: “A Engenharia Civil do Século XXI: uma visão de Futuro”. Os subtemas foram “ Os 

rumos da Engenharia com a implantação da Indústria 4.0; Inserção da mulher no Mercado da 

Engenharia Civil; Uso de drones e georreferenciamento; Novas metodologias construtivas”; 

“Os rumos da Engenharia com a implantação da Indústria 4.0”; “Promoção da saúde e 

prevenção de doenças”; “Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana”; “Ciência, 

tecnologia e inovação”; “Qualidade na Construção Civil; padronização nos processos 

construtivos; Novas ferramentas na Engenharia Civil; Uso da Internet das Coisas na 

Construção Civil”; “O engenheiro civil 4.0; A contribuição do engenheiro civil para a saúde 
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urbana; Sustentabilidade nas obras de construção civil; Inovações e novas tecnilogias em 

Engenharia Civil”. 

 

Tema: “O empreendedorismo na Engenharia Civil”, cujo produto é a criação de uma empresa 

fictícia, em algum dos segmentos da Engenharia Civil.  

 

Tema: “Gigantes da Engenharia”. O subtema foi “Barragens de Mineração”; “Pontes, Viadutos, 

Travessias, Túneis – Obras de transposição de água”; “Problemas Urbanos”. O subtema foi 

“Controle de Risco Geotécnico nas cidades”;  

 

Tema: “Problemas Urbanos”. O subtema foi “Contenção de Chuvas - Métodos”. 

 

Tema: “Projeto de Extensão”.  

Os alunos do curso identificaram uma creche e fizeram um levantamento das dimensões da 

sua edificação, gerando desenho em AutoCAD. Foi levantado também, patologias na 

edificação da creche e elaboraram um relatório de tratamento dessas patologias e, 

apresentaram um estudo (Laudo Técnico escrito) de possíveis alterações na edificação, seja 

em leiaute ou em sugestão de ampliações da mesma.  

 

Os alunos do curso identificaram uma concorrência em aberto (obras públicas e privadas) e 

elaboraram a documentação, bem como os documentos de projeto para ser elegível à 

concorrência. Elaboraram um trabalho escrito contendo a documentação para participação da 

concorrência, separando Propostas Técnicas das Comerciais. 

 

Projeto de Extensão, cujo trabalho foi “Fazer um levantamento das áreas de risco de 

desmoronamentos de Belo Horizonte (Risco geotécnico), escolher uma e levantar os 

problemas existentes nesta área, apresentando um estudo crítico apontando possíveis 

soluções e encaminhamentos de melhorias”.  

 

Projeto de Extensão, cujo trabalho foi “Identificar uma concorrência em aberto (obras publicas 

e privadas) e elaborar a documentação, bem como os documentos de projeto para ser elegível 

à concorrência”.   

 

Projeto de Extensão, cujo trabalho foi “Fazer um levantamento das áreas de risco de 

inundação de Belo Horizonte e levantar os problemas existentes junto a população, bombeiros 
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e defesa civil visando apresentar um estudo crítico apontando possíveis soluções e 

encaminhamentos de melhorias nestas áreas”.  

 

Projeto de Extensão cujo trabalho foi “Identificar uma possível área real (terreno) para o 

desenvolvimento de um equipamento público através do levantamento da demanda da 

população local (bairro ou quarteirões) e elaborar o projeto deste equipamento público, 

levando-se em consideração os critérios de sustentabilidade, economicidade e praticidade de 

uso”. 

 

Tema: “Mesa redonda”, com discussão de temas de formação geral, conforme estabelecido 

pela Portaria Nº 444, de 30 de maio de 2018 e Portaria Nº 518, de 31 de maio de 2019, cujos 

temas foram “Ética, democracia e cidadania; Estado, sociedade e trabalho; Educação e 

desenvolvimento humano e social; Cultura, arte e comunicação; Ciência, tecnologia e 

inovação; Promoção da saúde e prevenção de doenças; Segurança alimentar e nutricional; 

Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana; Cidades, habitação e qualidade de 

vida; Processos de globalização e política internacional; Sociodiversidade e multiculturalismo 

e Acessibilidade e inclusão social”; “Cidades, habitação e qualidade de vida”. 

 

O curso de Engenharia Civil do Unihorizontes desenvolveu projetos de extensão, tais como: 

1) Projeto Ingenium Unihorizontes, no qual foi feito o atendimento de famílias de baixa renda 

da comunidade para a regularização de imóveis; 2) Fez um trabalho conjunto com os cursos 

de Engenharia de Produção e de Arquitetura e Urbanismo, através do Núcleo de Práticas em 

Engenharia Civil; 3) Realizou cursos de extensão dados pelos próprios alunos à comunidade.  

 

A realização destes projetos possibilita ao aluno se fortalecer como ser humano, cidadão e 

profissional com um perfil crítico, reflexivo e ético, sabedor de sua importância dentro da 

comunidade na qual atua, com percepção para as mudanças do mundo atual e para os seus 

desafios do ponto de vista pessoal e profissional.  

 

Nas semanas do PI, os alunos puderam participar de palestras com temas variados, 

aumentando assim o conhecimento do aluno numa proposta de interação e 

interdisciplinaridade englobando diversos temas. 

 

Palestras/Cursos ofertadas na Semana 

 

 O Engenheiro que o mercado precisa 
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 Desastres e segurança em escavações 

 Patologias na Construção Civil 

 Qualidade em obras e processos 

 Mercado imobiliário em transformação 

 Gerenciamento e Planejamento de Projetos 

 A importância dos cuidados vocais no ambiente de trabalho 

 Mercado de Trabalho 

 Discussões sobre obras públicas 

 

Palestras/Cursos ofertadas na Semana  

 Segurança do trabalho 

 Tecnologias construtivas sustentáveis 

 Educação Financeira 

 Sistema CONFEA/CREA 

 A estratégia em ação: Metodologia Balanced Scorecard 

 Casas Sustentáveis 

 Novas tecnologias para ensaios em solos e rochas 

 CBIM – Câmara Brasileira de BIM 

 

O curso de engenharia civil do Centro Universitário Unihorizontes, promoveu Visita Técnica à 

Estação de Tratamento de Água – Morro Redondo, da COPASA, no dia 04 de setembro, com 

a participação de 14 alunos. 

 

Em 2018/2 foram desenvolvidas ações conjuntas com a iniciativa privada, governos, ONGs, 

Osias e outras formas de organizações sociais, no sentido de buscar soluções, propostas e 

ações concretas, frente as questões da Engenharia Civil. As atividades implicam na 

necessidade de uma articulação permanente entre a Diretoria Acadêmica, coordenação dos 

cursos, coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão com seus respectivos 

projetos e programas, visando:  

 

I - Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o 

comprometimento da comunidade universitária com interesses e necessidades da sociedade, 

em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem o saber acadêmico ao saber 

popular.  

II - Democratizar o conhecimento acadêmico e a participação da sociedade na vida do Centro 

Universitário.  
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III - Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência 

social e política, formando profissionais- cidadãos.  

 

As ações propiciaram o desenvolvimento profissional de docentes, discentes e técnicos 

administrativos envolvidos nos projetos e atividades, visando à melhoria da qualidade do 

ensino, a integração com a comunidade e o fortalecimento do princípio da cidadania, bem 

como o intercambio técnico-científico.  

 

A partir deste contexto foram estabelecidas bases para uma futura criação de um Núcleo de 

Práticas de Engenharia Civil (NPEC). O intuito do NPEC é ser orientador de diversos projetos, 

em sua maioria desenvolvidos pelos discentes e que se destinam a beneficiar a comunidade 

carente de Belo Horizonte. Trata-se de um projeto em estudo. 

 

No triênio foram realizados os seguintes atendimentos: 

 

 Reforma de uma unidade habitacional, com mão de obra dos próprios alunos 

 Projeto de terraplanagem de uma obra habitacional 

 Atendimento a processo de regularização de lote de um funcionário da Instituição 

 

Dessa forma, o egresso do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário Unihorizontes, 

terá perfil humanista, crítico, reflexivo e com base reforçada na ética e necessidades da 

comunidade. 

 

Será um profissional que buscará compreender a qualidade como uma obrigação constante 

no exercício profissional, reconhecendo a dignidade pessoal e sabendo conviver com as 

mudanças, sendo um sujeito analítico, com capacidade de viver e conviver no mundo atual. 

 

As turmas do Curso de Engenharia Civil têm no ciclo profissionalizante, aulas dedicadas à 

Laboratórios de disciplinas específicas, nos laboratórios de Materiais de Construção, 

Mecânica dos Solos, Hidráulica e Mecânica dos Fluidos, proporcionando aos alunos o contato 

direto com a prática. Os laboratórios estão descritos a seguir, com suas características, 

experimentos realizados e equipamentos disponíveis. 

 

Laboratório de Materiais de Construção: 
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O laboratório possui capacidade para 40 alunos. É utilizado nas disciplinas Materiais de 

Construção I e Materiais de Construção II. 

Podem ser realizados os seguintes experimentos: Abatimento do tronco de cone, Resistência 

à compressão do concreto, Resistência a tração por compressão diametral, Resistência a 

tração na flexão, Massa especifica do concreto fresco e endurecido, Resistência a 

compressão de Cimento Portland, Determinação do tempo de pega do Cimento Portland, 

Granulometria de agregado miúdo, Granulometria de agregado graúdo, Determinação do 

peso específico de agregados miúdos, Módulo de elasticidade em concreto, Dosagem de 

concreto, Resistencia a compressão de blocos e tijolos, Avaliação da dureza superficial pelo 

esclerômetro de reflexão, Determinação da umidade pelo método expedito “Speedy”, 

Determinação da consistência em misturas finas de cimento, cal, gesso, Ensaio de aderência, 

Determinação da dureza superficial, Determinação da massa unitária  de agregado miúdo e 

graúdo. 

 

Laboratório de Mecânica dos Solos: 

 

O laboratório possui capacidade para 30 alunos. É utilizado nas disciplinas Mecânica dos 

Solos I e Mecânica dos Solos II. 

 

Podem ser realizados os seguintes experimentos: limite de contração, equivalente de areia, 

umidade, determinação da densidade in situ e compactação, determinação da massa 

específica do solo, granulometria. 

 

Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos Fluidos: 

 

O laboratório possui capacidade para 30 alunos. É utilizado nas disciplinas Hidráulica Geral e 

Mecânica dos Fluidos. 

 

Para a disciplina Hidráulica Geral, o laboratório possui os seguintes experimentos: 

 

Aplicação da fórmula de Bernoulli e a perda de carga que acontece nas tubulações que ligam 

reservatórios; avaliação das perdas de carga contínua e localizada em diferentes tipos de 

condutos; escoamento em condutos livres, o ressalto hidráulico e o remanso de água. 

 

Para a disciplina Mecânica dos Fluidos, o laboratório possui os seguintes experimentos: 
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Variação de velocidade do escoamento e vazão de um líquido incompressível através da 

variação de pressão durante a mudança na largura de seção; diferença entre a pressão 

absoluta e a pressão efetiva em condutos forçados; visualização de escoamentos laminares, 

transitórios e turbulentos.  

 

Os alunos de Engenharia Civil tiveram um suporte extra com Monitores capacitados, nas 

disciplinas de Resistência I, à disposição 12 horas semanais. 

  

 

Curso de Engenharia de Produção 

 

O curso de Engenharia de Produção tem como objetivos principais de atuação: formar 

profissionais que atendam às necessidades do mercado de trabalho, mais especificamente 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com forte embasamento conceitual e com 

capacidades e habilidades de aplicar seus conhecimentos em situações reais do cotidiano de 

suas atividades profissionais; criar maior identidade dos alunos com o curso e com a 

Instituição, visando reduzir a evasão escolar comum nos cursos de engenharia em todos as 

IES públicas ou privadas do país, e; redesenhar a Matriz curricular ampliando as atividades 

extraclasse, por entender que o processo de aprendizagem não acontece somente em sala 

de aula.   

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), além de promover as competências necessárias para a 

formação do aluno do curso de Engenharia de Produção, aproxima-o desde o primeiro 

semestre do curso, das práticas da sua profissão, por meio de contato direto com profissionais 

da área, enriquecendo sua base conceitual ao exigir um maior embasamento teórico antes de 

se efetivarem as pesquisas de campo.   

 

O Curso de Engenharia de Produção do Centro universitário Unihorizontes encerrou o ano de 

2018 no oitavo semestre do curso. 

 

Em 2018, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia de Produção traçou 

três objetivos principais de atuação: formar profissionais que atendam as necessidades do 

mercado de trabalho, mais especificamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 

forte embasamento conceitual e com capacidades e habilidades de aplicar seus 

conhecimentos em situações reais do cotidiano de suas atividades profissionais; criar maior 

identidade dos alunos com o curso e com a Instituição, visando reduzir a evasão escolar 
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comum nos cursos de engenharia em todos as IES públicas ou privadas do país, e; 

redesenhar a Matriz curricular ampliando as atividades extraclasse, por entender que o 

processo de aprendizagem não acontece somente em sala de aula.   

 

Para melhor trabalhar a integração teoria e prática a Coordenação continuou incentivando o 

corpo docente na busca de novas estratégias para aprimorar o desenvolvimento de 

competências cognitivas, funcional, ética e comportamental, por meio do uso de metodologias 

ativas em sala de aula como jogos, projetos, promoção de eventos e atividades que não se 

limitam as aulas expositivas e de laboratório, já previstas no PPC do curso. Além disso, 

buscou-se promover visitas técnicas, o desenvolver projetos diversos no escopo das 

disciplinas ofertadas (aprender fazendo) e criar novos temas e subtemas para o Projeto 

Interdisciplinar. 

 

Neste sentido, algumas disciplinas foram escolhidas prioritariamente, para iniciarem ensaios 

de metodologias ativas, como Gestão da Cadeia de Suprimentos; Engenharia de Métodos e 

Processos; Automação e controle da Produção; Administração da Produção, mas não se 

limitando a elas. As metodologias utilizadas Foram jogos Beer Game, Lego lean Game; 

Transport, Telefone Sem Fio (simulando o Efeito Chicote na cadeia de suprimento); Montagem 

e cronometragem de linhas e processos de produção, com um apontador de produção 

(Padronização); Montagem e cronometragem de caixas de papelão; Montagem, 

cronometragem e construção de diagrama de processos (caneta bic) ; Cinema Comentado 

Supply Chain Management; seminários em grupo onde os alunos deveriam construir um 

processo produtivo, um novo produto ou serviço e explanar as teorias utilizadas  para embasar 

os resultados alcançados. Os excelentes resultados alcançados e o elevado envolvimento 

dos alunos nestas atividades, foi a base para a ampliação dessas metodologias para outras 

disciplinas do curso, nos próximos semestres. 

 

Em 2018 foram realizadas duas visitas técnicas em cada semestre na Coca-cola, na Tambasa 

e Geosol onde os alunos puderam vivenciar a operação produtiva e logística dessas 

empresas. 

 

Em 2020 tivemos a interrupção das aulas presenciais devido a Pandemia. As aulas 

presenciais foram dadas de forma remota através do aplicativo Microsoft TEAMS. Foi mantida 

a apuração de presença dos alunos e alunos sem internet para assistir as aulas podiam ir ao 

Unihorizontes para assistir do laboratório de informática. Mas esse recurso, pelo menos no 
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curso de Engenharia de Produção foi pouco utilizado, pois os alunos conseguiam assistir a 

aula a partir de um smartphone, tablet ou PC.  

 

A comunicação entre a coordenação de curso e o corpo docente e discente não foi 

comprometida dado o uso de grupos de WhatsApp com os professores, os alunos 

representantes de turma e coordenadores, possibilitando uma comunicação ágil, utilizando a 

telefonia móvel.  

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), além de promover as competências necessárias para a 

formação do egresso do curso de Engenharia de Produção, aproxima o aluno, desde o 

primeiro período do curso, das práticas da sua profissão, por meio de contato direto com 

profissionais da área e enriquecem sua base conceitual ao exigir um maior embasamento 

teórico antes de se efetivarem as pesquisas de campo.  O projeto interdisciplinar em 2018 

teve 43 apresentações de grupos de alunos nos diferentes temas e subtemas que serão 

apresentados a seguir, constituindo uma iniciação científico-profissional para todos os alunos 

de Engenharia de Produção da IES. 

 

O Projeto Interdisciplinar precisou, em 2020, ser adaptado para o ambiente virtual, mas foi 

mantido por ser parte fundamental da formação do curso de Engenharia de Produção. A 

apresentação foi feita em grupos, pelo Microsoft TEAMS, mas com cada aluno em sua própria 

residência. Para a elaboração dos trabalhos os alunos utilizaram Zoom, Whereby, Whatsapp 

e outros dispositivos de comunicação online para fazer o projeto em grupo, mantendo o 

afastamento social.  

 

Tema: “O papel da engenharia de produção na sociedade”. Os subtemas indicados foram: 

Campo de atuação do engenheiro de produção; Uso responsável dos recursos produtivos 

(insumos, equipamentos, energia e informações); Produção ambientalmente sustentável 

(produção mais limpa); Contribuições da engenharia de produção para o desenvolvimento 

social; “Atuação do Engenheiro de Produção em grandes obras de infraestrutura”; “Uso 

Racional de insumos energéticos”; “Desenvolvimento de produtos sustentáveis”; No segundo 

semestre de 2019, o tema do PI do 1º semestre do curso de Engenharia de Produção foi “O 

Papel da Engenharia de Produção na Sociedade”. Os subtemas foram “Atuação do 

Engenheiro de Produção na Área de Serviços”; “Qualidade dos bens Produzidos”; 

“Desenvolvimento de processos eficientes e sustentáveis”; “Redução de Custos na Indústria”; 

“Otimização de Processos”; “Engenharia Sustentável”; “Métodos de Quantificação de 
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Qualidade”; “Engenharia Social”; “Geração de Energia Eólica”; “A Importância da Qualidade 

na Produção”; “Geração de Energia Fotovoltáica”. 

 

Tema: “Competitividade da Indústria Brasileira”. Os subtemas foram: Desenvolvimento de 

competências em produção; Benchmarks na indústria brasileira; Políticas governamentais 

para a indústria brasileira; Indicadores de Desempenho em Sistemas Produtivos; 

“Desenvolvimento de competências para a indústria do futuro”; “As melhores práticas de 

produção da Indústria automobilística brasileira”; “O papel de entidades governamentais e de 

classe na melhoria da competitividade industrial (CREA, Federação das Indústrias e SENAI)”; 

“Desenvolvimento de competências para a indústria”; “As melhores práticas de produção da 

Indústria brasileira”; “Contribuição das entidades governamentais e de classe na melhoria da 

competitividade industrial (CREA, Federação das Indústrias e SENAI)”; “Casos de Sucesso 

na Indústria Brasileira”; “Indústria do Agronegócio”; “Uso da Robótica e Automação na 

Indústria Brasileira”; “Formas e Métodos Eficientes da Indústria Brasileira”; “Custo de 

Implementação de uma Indústria”; “Carga Tributária na Indústria”; “Otimização de Processos”; 

“Qualidade vs Custo”. 

 

Tema: “Inovações Tecnológicas em Engenharia de Produção”. Os alunos puderam escolher 

os seguintes subtemas: As políticas públicas relacionadas à inovação tecnológica; Impactos 

da quarta revolução industrial (indústria 4.0); Inovações em tecnologias de informação e 

comunicação; Metodologias e ferramentas inovadoras em sistemas produtivos; “Políticas 

públicas relacionadas a Inovações Tecnológicas”; Impactos da quarta revolução industrial 

(Indústria 4.0)”; “Metodologias e ferramentas inovadoras em sistemas produtivos”; “Políticas 

públicas relacionadas a Inovações Tecnológicas”; Impactos da quarta revolução industrial 

(Indústria 4.0)”; “Metodologias e ferramentas inovadoras em sistemas produtivos”; “Indústria 

de Precisão na Agricultura”; “Novos Materiais Disponíveis para o Sistema Produtivo”; 

“Desafios da Inovação Tecnológica no Brasil”; “Custo de Importação de Novas Técnologias”; 

“Pesquisa e Desenvolvimento no Brasil”; “Inovações Brasileiras”; “Aplicações da Inteligência 

Artificial”. 

 

Tema: “Manufatura Enxuta (Lean manufacturing)” Os subtemas foram: Melhoria contínua das 

operações (Kaizen); Uso dos pilares para a produção de classe mundial; Metodologias e 

ferramentas para aprimoramento contínuo em produção; Saúde e trabalho na Engenharia de 

Produção contemporânea; Estratégias de produção e operações de classe mundial; 

Autonomia dos funcionários nos processos produtivos (empowerment); Jidoka e just in time 

aplicados em processos produtivos; “Aplicação dos conceitos da manufatura enxuta na 
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indústria automotiva contemporânea”; “Gestão de estoque e Just in time”; “Resultados 

econômicos na Produção de Classe Mundial (WCM)”; “A manufatura enxuta nos tempos da 

indústria 4.0”; “Aplicação dos conceitos da manufatura enxuta na indústria automotiva 

contemporânea”; “Gestão de estoque e Just in time”; “Resultados econômicos na Produção 

de Classe Mundial (WCM)”;  “Impacto do Lean Manufacturing na Indústria Pesada”; “Origem 

do Lean Manufacturing”; “Novas Tecnologias Aplicadas no Lean Manufacturing”; “Impacto do 

Lean Manufacturing no Varejo”; “Impacto do Lean Manufacturing na Indústria Leve”; “Impacto 

do Lean Manufacturing no Atacado”; “Aplicação do Lean Manufacturing (estudo de caso)”; 

“Impacto do Lean Manufacturing no Tempo de Produção”. 

 

Tema: “Processos Produtivos em Empresas Industriais”. Os subtemas foram Indústria 

extrativa (vegetal, madeira, mineral e petróleo); Indústria de base (produção de maquinário, 

siderurgia e cerâmica); Indústria de bens de consumo (bens duráveis e não duráveis); “Cadeia 

produtiva do petróleo”; “Indústria de Base Siderurgia”; “Indústria de processamento de 

alimentos”; “Cadeia produtiva do petróleo”; “Indústria de Base Siderurgia”; “Indústria de 

processamento de alimentos”;  

 

Tema: “Logística nos Tempos da Indústria 4.0”. Os subtemas foram “Entrega Eficiente no E-

commerce”; “Alternativa de Transporte no Brasil”; “Gestão de Estoque”; “Tecnologia de 

Gestão de Centros de Distribuição”; “Impacto do E-commerce no Mercado de Entregas”; 

“Correios vs Transportadoras”; “Gestão de Estoque”; “Impacto do COVID na Logística”. 

 

Tema: “Uso de Coprodutos ou Subprodutos Gerados nos Processos de Produção/Operação”. 

Os subtemas referem-se aos ramos de atividades, quais sejam: indústria automobilística; 

Varejo; Mineração; Siderurgia; “Indústria textil”; “Agricultura”; “Indústria química”; “Mineração”; 

“Agricultura”; “Indústria química”. “Pecuária”; “Siderúrgica”; “Construção Civil”; “Indústria 

Alimentícia”; “Agricultura”; “Mineração”; “Frigoríficos”; “Indústria Alimentícia”. 

 

Tema: “Adequação de recursos em processos industriais e de serviços”. Os subtemas foram: 

Redução de custos, Redução de acidentes de trabalho; Melhoria da qualidade; Aumento da 

produção; “Redução de custo”; “Redução de acidentes de trabalho”; “Melhoria de qualidade”; 

“Aumento de produção”; “Redução do consumo de agua no processo”; “Redução de emissões 

(sólidos, líquidos ou gases)”; “Redução de perdas/desperdícios de insumos”; “Aumento de 

produção”; “Redução do Custo de Produção”; “Reciclagem”; “Otimização no Uso de Insumos”; 

“Escalabilidade”; “Ampliação com a Utilização de Apps”; “Ampliação com a Utilização da 

Internet”; “Adequação de Recursos e Qualidade”; “Escalabilidade”. 
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Tema: Projeto de Extensão, que na realidade é uma intervenção, acompanhado por 

orientadores, em pequenas e médias empresas, visando atingir resultados previstos em 

termos de custo, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade de seus processos ou 

produtos.  

 

O tema foi “Engenharia econômica: análise de investimento, atratividade, oportunidades e 

riscos“. Os subtemas foram “Projeto de produto”; “Projeto de expansão”;  

“Projeto de produção”; “Projeto de novos produtos”; “Projeto de automação em processos 

existentes”; “Projeto de troca de equipamentos produtivos”;  

 

Projeto de Extensão, identificando empresas de pequeno ou de médio porte, promovendo 

uma reorganização ou proposta de reorganização, atuando em pelo menos uma das 

seguintes variáveis: métodos e processos, atualização tecnológica de equipamentos ou 

produtos, divisão do trabalho, leiaute, estoque e outros concernentes a Engenharia de 

Produção. 

 

Tema: “Engenharia econômica: análise de investimento, atratividade, oportunidades e riscos”. 

Os subtemas foram “Análise de Viabilidade Econômica de Otimização de Processos na 

Indústria”; “Análise de Viabilidade Econômica de Automação na Indústria”; “Projetos de 

Implantação de Sistema Fotovoltáico”; “Projeto de Viabilidade Econômica de Novos 

Negócios”.  

 

No 10º semestre do curso os alunos fizeram o PI na modalidade "Mesa Redonda", com 

discussão de temas de formação geral, conforme estabelecido pela Portaria Nº 444, de 30 de 

maio de 2018 e Portaria Nº 518, de 31 de maio de 2019. 

 

Devido à pandemia do COVID 19 e os protocolos de isolamento social o não foi possível 

realizar visitas técnicas no ano de 2020, mas a meta de fazer pelo menos três visitas por 

semestre será retomada assim que possível. Com o intuito de enriquecimento interdisciplinar 

e aprofundamento do conhecimento dos alunos foram propostas lives com temas variados. 

Os eventos fizeram parte do programa Debates Contemporâneos propostos pela instituição 

 

No segundo semestre de 2020 foram realizadas duas lives, que serão descritas a seguir. A 

primeira live de 2020 realizada em 17/10/2020, ainda no programa Debates Contemporâneos, 

foi a primeira parte da comemoração da semana da Arquitetura e das Engenharias. A primeira 
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palestra foi com o tema Construções com terra com a Arq. Profa. Maria Virgínia Simão 

Peixoto. A segunda palestra foi o Dicionário de Peão com o Prof. Miguel Augusto Najar de 

Moraes. Seguiu-se um Bate papo: Perspectivas do mercado de trabalho da Engenharia e 

Arquitetura com o Prof. Rogério D'ávila, Prof. Douglas Lopes de Oliveira e Eng. Fabrício 

Carneiro. 

 

Foi realizada uma live, no dia 07/11/2020 dentro do Programa Debates Contemporâneos, e 

foi a segunda parte da comemoração da semana da Arquitetura e das Engenharias. Foram 

realizadas 3 palestras com os temas a seguir: Segurança no trabalho com Eletricidade com o 

Prof. Carlos Henrique de Alvarenga Rocha; Segurança do trabalho na construção civil com o 

Prof. Renato Reis e Arquitetura e Construção na segurança ao fogo com a Profa. Dra. Aline 

Lopes Camargo. 

 

Durante a Semana do Projeto Interdisciplinar são oferecidos eventos e palestras, 

proporcionando trocas entre a comunidade acadêmica e profissionais de mercado, 

abrangendo vários temas, destacando as seguintes palestras, workshops, mostras de 

equipamentos, debates e mesas redondas, ministradas por profissionais de mercado e 

professores, a maioria de convidados de outras instituições:  

 Engenheiro do conhecimento;  

 O engenheiro que o mercado precisa;  

 Identificação do seu perfil de liderança;  

 Sistemas industrializados: concretos;  

 Trabalhar em grupo para que? Uma leitura dos fenômenos de grupo;  

 Gestão do tempo;  

 Medição do trabalho: tempo normal e tempo padrão;  

 Dinâmica da comunicação;  

 Como empreender com sucesso: startups;  

 Análise de desastres e intervenção humana: a catástrofe de Mariana;  

 Indústria 4.0; Impressão 3 D: mostra de possibilidades;  

 Relacionamento interpessoal;  

 Restauração e modernização de equipamentos industriais: um estudo de caso sob a 

perspectiva de gestão de projetos em parada de manutenção;  

 Manufatura enxuta;  

 Obras públicas;  

 Energia renováveis: energia nuclear; Gerenciamento e planejamento de projetos;  

 A importância do Conselho profissional e da engenharia para a sociedade;  
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 Mercado de trabalho para engenheiro. 

 Palestra Qualidade, programas e requisitos de um projeto estrutural – Prof. Renato Grossi.  

 Tópicos em gestão de saúde pública – Prof. Marcel Rocha Teodoro.  

 Ergonomia e qualidade de vida no trabalho - Rafael Toledo Corrieri.  

 Planejamento e organização diária: como usar o tempo ao seu favor pela Arq. Patrícia Novo.  

 Segurança do Trabalho: carreira para engenheiros e arquitetos pela Arq. Rúbia Mara. 

 

Para criar maior identidade, a Coordenação do curso envolveu professores e alunos do curso 

de Engenharia de Produção na organização de um evento, denominado “identidade 

Produção”. O tema explorado foi a Educação Financeira, escolhido pelos alunos, uma vez que 

o projeto Interdisciplinar já tem uma abordagem mais técnica. Os representantes de turma e 

a Coordenação do Curso convidaram o Palestrante Aender Pereira que fez um evento que 

ocupou todo o auditório da Unidade Santo Agostinho. 

 

Ainda com a finalidade de criar identidade, O Coordenador do curso, o Professor Claudiomiro 

Werner Chagas e os alunos do primeiro semestre do curso promoveram um evento técnico-

cultural para comemorar o dia do engenheiro na unidade do Barro preto com a presença da 

banda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; grupo de dança contemporânea e a 

direção da IES. Também aconteceram palestras motivacionais e com o representante do 

CREA MG. 

 

Além disso, o Centro Universitário Unihorizontes intensificou o Programa de Excelência 

Acadêmica da Graduação (PEAG), aos sábados, incentivando a participação de todos os 

alunos. Na oportunidade foram apresentados e discutidos temas de formação geral do 

ENADE e outros, para melhorar a formação do egresso, elevar o nível de qualidade das 

Atividades Complementares, pois os alunos devem realizar 200 horas para fazerem jus ao 

diploma de engenheiro e, evidentemente, proporcionar melhores condições para a realização 

das provas do ENADE de engenharia, a serem realizadas em novembro de 2019. Alguns 

temas desenvolvidos foram: sócio diversidade e multiculturalismo; tolerância/intolerância; 

Inclusão/exclusão; relação de gênero; Educação e cidadania; Processos de globalização; 

Meio ambiente; Workshop de português e Metodologia científica. 

 

O redesenho da Matriz curricular do curso iniciou-se em 2018 e foi finalizado em 2019 com a 

adequação da matriz para integrar 10% da carga horária com atividades de extensão. 

Juntamente com a atualização na Matriz o PPC do curso foi atualizado. Todos os Planos de  
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Ensino foram revisados pelos professores no mês de outubro e disciplinas avançadas foram 

inseridas como Organizações 4.0 e Gestão de Equipes de Alto Desempenho, além de 

disciplinas focadas na Extensão. O novo PPC trouxe também a ampliação de atividades de 

extensão além de uma disciplina com o objetivo de trazer a extensão para o início do curso, 

facilitando assim a integração da extensão com a graduação do aluno. A grade curricular já 

considera a adequação de carga horária considerando 20% de sua carga em atividades de 

extensão. 

 

No triênio, foi realizada a Primeira Semana da Engenharia que contou com a participação 

ativa dos alunos na procura e recepção de palestrantes. O evento foi realizado em 2 dias, um 

deles no CREA-MG. Com palestras focadas diretamente para o curso de Engenharia de 

Produção, especialistas do mercado de trabalho puderam contribuir com sua experiência para 

a formação dos alunos.  

 

Para que os alunos formandos tivessem um desempenho satisfatório no ENADE, a 

coordenação do curso empenhou-se em acompanhá-los ao longo do ano e conscientizá-los 

sobre a importância do ENADE e da disciplina Tópicos Especiais em Engenharia da Produção 

que tratou de pontos fundamentais abordados nas provas anteriores do ENADE. O Centro 

Universitário Unihorizontes recebeu a visita da comissão avaliadora do MEC e o curso de 

Engenharia de Produção pode comprovar sua excelência com a nota 4.  

 

O Curso de Engenharia de Produção do Centro universitário Unihorizontes encerrou o ano de 

2019 com sua primeira turma de formandos. 

 

Para realizar as atividades práticas, o curso de Engenharia de Produção conta com os 

seguintes laboratórios: Química, Informática, Física, Eletrotécnica, Metrologia e Fluidos e 

Materiais. No ano de 2020, infelizmente devido à pandemia da COVID 19 e os protocolos de 

isolamento social, as aulas foram realizadas de forma remota a partir de Mar/2020, o que 

impediu o uso dos laboratórios disponíveis na instituição.  

 

Curso de Engenharia Elétrica 

 

O Projeto Interdisciplinar também é parte da grade curricular do curso de Engenharia de 

Elétrica e integra os diversos conhecimentos fragmentados nas diferentes disciplinas 

curriculares, possibilitando ao aluno o contato com o método científico, levando-o a definir um 



231 

 

  

objeto de pesquisa e coletar informações, analisar e elaborar um produto final e complementar 

a sua formação. 

 

Ao final de cada semestre e de acordo com o calendário da Instituição, realiza-se a Semana 

do Projeto Interdisciplinar, momento em que ocorrem as apresentações dos trabalhos nos 

mais variados formatos, além de palestras, feiras, workshops, exposições, minicursos, 

seminários, filmes, mesas redondas, painéis, entre outras atividades programadas para essa 

semana. 

 

O tema do PI para o 1º semestre do curso foi “Engenharia Sustentável”. Os subtemas foram: 

Geração Fotovoltaica x Geração Eólica; Uso Otimizado de Energia Elétrica; Redução do 

Consumo de Energia Elétrica na Indústria; Impacto Ambiental da Geração de Energia Elétrica. 

Tratamento de resíduos da geração nuclear; Termoelétricas e seu impacto ambiental; 

Resíduos da indústria eletrônica; Soluções em geração de energia com menor impacto 

ambiental. 

 

O tema do PI para o 2º semestre do curso de Engenharia Elétrica foi “Veículos Elétricos”. Os 

subtemas foram “Desafios para a implementação de veículos elétricos; Rodovias inteligentes; 

Transporte público elétrico; Indústria nacional de veículos elétricos. Desafios para a 

implementação de veículos elétricos; Rodovias inteligentes; Transporte público elétrico; 

Indústria nacional de veículos elétricos. 

 

O tema do PI para o 3º semestre do curso de Engenharia Elétrica é: “Armazenamento de 

Energia Elétrica”. Os subtemas foram Evolução nas baterias de celulares; Baterias do futuro; 

Descarte de pilhas e baterias; Risco na utilização e armazenamento de baterias.  

 

O tema do PI para o 4º semestre do curso de Engenharia Elétrica é: “Inteligência artificial e 

suas aplicações”. Os subtemas foram Redes neurais; Lógica fuzzy; Tomada de decisão 

autônoma; Machine learning. 

 

Visando melhorar o sistema de avaliação, todos os professores receberam um treinamento 

sobre elaboração de provas e um Manual com orientações para tornar o processo avaliativo 

mais adequado, com questões mais bem elaboradas e contextualizadas, que levam o aluno 

a aplicar seus conhecimentos para resolver os problemas propostos, de uma forma menos 

mecanicista e mais reflexiva. 
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A partir do ano de 2020 não foi mais oferecido o curso de Engenharia Elétrica pelo fato de 

não ter entrada de alunos e pelo número muito reduzido de alunos matriculados e a 

inviabilidade da oferta, a Mantenedora resolveu não mais ofertar o curso. 

 

Serviço Social 

 

No triênio (2018-2019-2020), o Curso de Serviço Social buscou intensificar suas atividades 

promovendo mais eventos de capacitação continuada, extensão e ações sociais, agregando 

valores e fortalecendo a formação profissional dos discentes. 

 

Nos meses de fevereiro e março de 2018 foi realizado o já tradicional “Trote Solidário” com os 

veteranos e calouros do Unihorizontes, que teve como objetivo arrecadar produtos de higiene 

e limpeza trazidos pelos alunos para serem doados a instituição que presta serviços 

assistenciais à comunidade. Essa prática vem a cada semestre se firmando como uma das 

ações que envolve todos os cursos, com participação efetiva dos alunos, no sentido de 

minimizar as mazelas sociais que acometem a sociedade, além de promover ações de 

Responsabilidade Social. 

 

 Em março de 2018, foi realizada palestra em comemoração ao Dia Internacional da Mulher 

com o tema: "As Várias Nuances da Mulher no Sec. XXI", com a seguinte programação: 9:00 

– Abertura Mano LDO (Agradecimentos) 

 9:10 – Breve Introdução as Nuances da mulher no século XXI (Juliano) 

 9:20 – Apresentação teatral “África mãe chora por suas filhas” (Carlos Frei) 

 9:45 – O papel de protagonista da mulher no trabalho (Funcionária da Unihorizontes) ainda a 

confirmar. 

 10:00 – Discussão da violência nos espaços sociais, uma abordagem reflexiva (Priscila Cabral 

- Enfermeira) 

 10:20 – Mostras de Vídeos do 8º período 

 10:30 – Depoimento (Emilena Thalita) 

 10:40 – Apresentação Negra Tah (Thamara Rocha) 

 10:50 – A política Nacional de enfrentamento a violência contra a mulher (Bruno 5º período) 

 11:10 – O empoderamento da mulher no século XXI (palestrante a confirmar)  

 11:30 – Desfile das mulheres (Roupas, turbantes etc) 

 11:45 – Palavra Final (Suênya e José Carlos) 

 12:00 – Encerramento 
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No mês de maio de 2018, em que se comemora o dia do Assistente Social, houve várias 

atividades na instituição, tais como: 

 

25 anos do código de Ética: Um novo horizonte para a formação e o exercício profissional. 

Datas do evento 22, 23 e 24 de maio de 2018. 

Dia 22/05. Acompanhe o túnel do tempo. 

 Exposição em forma de joguinho, 1º período e 2º organização/  

 1º horário CRESS e ABEPSS falando do Projeto Ético Político. 

 Mesa de abertura com palestra coordenadora do setor de fiscalização do CRESS - 

fiscalização - Evolução do Código de Ética. 

 

Abertura: Lucas vídeo com as datas do código de ética e músicas da época de acordo com a 

elaboração -musical - palestrante 

Dia 23/05 

 Roda de conversa com as (os) egressas (os) 19h15min. 

 Cada turma chama um ex-aluno (a) Rebeca Oliveira. 

 Desafios contemporâneos vistos (apontados como desafios para o fazer profissional) 

Intervalo: Intervenção cultural 8º período. 

2º horário: microfone aberto a perguntas relacionadas pelos próprios alunos sobre o código 

de ética. Dentro de este debate incluir temas sobre o estágio supervisionado 

 Introdução pela coordenadora - Suênya Thatiane Souza 

 1º e 2º período: perguntas críticas, dúvidas para o 8º período responder. 

Dia 24/05 oficinas temáticas a partir das 19h00minh 

 A importância do estágio.  

 A precarização da formação profissional 

 A discriminação dos homens ao escolher o curso de serviço social. 

 Pré-inscrição no site para as oficinas  

 Batalha do conhecimento sobre o código de ética/93. 

 

Oficinas: 

Em 2018: A defesa pelos direitos humanos e sexuais – essa é uma luta nossa. Mediadores: 

Bruno Alves: reflexões sobre o projeto ético político do Serviço Social e os direitos sexuais e 

humanos – Militante do CELLOS (Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de MG) e 

estudante de Serviço Social da PUC-Minas de Contagem; Rafaela Vasconcelos Freitas: 

direitos humanos e sexuais em um contexto de ofensiva conservadora – Psicóloga e Mestre 

em Psicologia Social. Doutoranda em Psicologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em 
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Psicologia da UFMG. Integrante do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT-UFMG - 

NUH/UFMG. Supervisora do curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola - 

GDE/UFMG e Aniki Lima: as principais bandeiras de luta, desafios e conquistas históricas do 

Movimento LGBT – Diretora da ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais).  

 

Ainda em 2018: Precarização do trabalho e sistema capitalista: velhas e novas formas de 

exploração. Mediadores: Éverson Tardeli – Historiador, Especialista em Economia do 

Trabalho e Sindicalismo, Mestre em Serviço Social. Eletricitário e Presidente da Federação 

dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Minas Gerais e Frederico Luiz 

Barbosa de Melo – Graduado em Ciências Econômicas e Doutor em Demografia, ambos pela 

UFMG. Economista do DIEESE, desde 1987, e ex-professor do mestrado em Gestão Social, 

Educação e Desenvolvimento Local do Centro Universitário UNA, em Belo Horizonte. 

Atualmente trabalha na subseção do DIEESE na CUT-Minas.  

 

Também em 2018: A inserção da mulher no mercado de trabalho: da formação profissional 

ao mercado de trabalho: o vivido em pauta. Mediadoras:  Mary Luiza de Freitas Paixão – 

Assistente Social, egressa da FNH, residente em Serviço Social da equipe multiprofissional 

do Hospital Odilon Behrens e Rebeca Pires – Assistente Social, Professora e Coordenadora 

do núcleo de estágio em Serviço Social, do Centro Universitário Unihorizontes.  

 

O estágio supervisionado, como matriz de formação do (a) Assistente Social em tempos de 

desmonte dos direitos sociais: Suênya Thatiane: a formação profissional de qualidade para a 

defesa de nosso projeto ético político – assistente social e coordenadora do curso de Serviço 

Social do Centro Universitário Unihorizontes; Rafaella Lana A. R. Figueiredo: os desafios e 

possibilidades para a efetivação do estágio supervisionado sob ótica do supervisor de campo 

– assistente social da Construtora Norberto Odebrescht. 

  

Visita Institucional à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais/MG Belo Horizonte, 

onde atuam Assistentes Sociais no legislativo.  

 

E para encerrar o primeiro semestre, aconteceu em junho a V Mostra de Estágio 

Supervisionado em Serviço Social, momento em que os estudantes compartilham seus 

campos de estágio, trazendo reflexões acerca da formação profissional criando espaços de 

integração e de socialização de experiências dos estágios, contribuindo para o aprimoramento 

das experiências vividas, identificando novos caminhos para o estágio.  
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O segundo semestre de 2018 teve início com mais uma edição do Trote Solidário entre os 

meses de agosto e setembro. Com destinação à famílias em situação de vulnerabilidade social 

e Econômica. 

No mês de setembro, no dia do Ensino Responsável realizou-se ações voltadas para a 

comunidade envolvendo os alunos dos Cursos de Direito e Serviço Social levando 

atendimentos na área Jurídica e Social para à população externa da instituição, que 

necessitava de atendimentos e orientações, jurídicas e sociais.  

 

Ainda em setembro, foram pauta das discussões acadêmicas, o desmonte das Políticas 

Públicas, momento cívico das eleições, debates e projeções dos rebatimentos de tal cenário, 

nos sujeitos atendidos por tais políticas.  

 

No mês de outubro, realizou-se a Campanha “Outubro Rosa” de Conscientização em combate 

ao Câncer de Mama, sensibilizando e mobilizando as mulheres da comunidade acadêmica 

para fazerem a prevenção. 

 

Em novembro, foi a vez de sensibilizar os homens com a Campanha “Novembro Azul”, no 

sentido de se prevenirem contra o Câncer de Próstata. 

  

No Dia da Consciência Negra comemorado em 20 de novembro, foi realizada uma Palestra 

para refletirmos sobre o tema intitulada: “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo”, pauta 

da campanha do conjunto CEFESS-CRESS 

 

Ainda em novembro aconteceu a VI Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social e o 

VI Fórum dos Supervisores de Estágio. Os alunos inseridos no estágio apresentaram os seus 

respectivos campos, fazendo uma reflexão dos mesmos e compartilhando suas experiências. 

No encerramento, houve a Palestra com Denise Cunha – Coordenadora Técnica do 

CRESS/MG, com o tema: “A dimensão ético-política do Serviço Social no processo de 

supervisão de estágio”. 

 

Finalizando o ano, em dezembro houve várias confraternizações natalinas com as turmas, 

arrecadações de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade econômica e social 

e amigo-oculto solidário. 
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Em 2019, o Curso de Serviço Social promoveu vários eventos voltados para a comunidade, 

visando fortalecer a extensão universitária, sendo esta um dos tripés do Ensino. 

Nos meses de fevereiro e março foi realizado o tradicional “Trote Solidário” com os veteranos 

e calouros do Unihorizontes, que teve como objetivo arrecadar produtos de higiene e limpeza 

trazidos pelos alunos para serem doados a instituição que presta serviços assistenciais à 

comunidade. Essa prática vem a cada semestre se firmando como uma das ações que 

envolve todos os cursos, com participação efetiva dos alunos, no sentido de minimizar as 

mazelas sociais que acometem a sociedade, além de promover ações de Responsabilidade 

Social. 

 

Em março de 2019, foi realizada a 2ª Edição das “Várias Nuances da Mulher no Século XXI”, 

evento em Comemoração ao Dia Internacional com os seguintes temas discutidos: Violência 

Doméstica e Sexual; Feminicídio; Reprodução do Machismo pela Mulher; Empoderamento da 

Mulher no Século XXI; Violência Obstetra: uma dor, uma vida!!! 

 

Ainda no mês de março de 2019, realizou-se visita à cidade de Brumadinho/MG, na Secretaria 

de Assistência Social a fim de aproximar os estudantes do Curso de Serviço Social com a 

realidade e cotidiano de trabalho dos/as profissionais Assistentes Sociais no apoio às famílias 

atingidas pelo crime ambiental na ocasião do rompimento da Barragem da Vale na referida 

cidade. Foi uma experiência extraordinária, na qual os estudantes compreenderam a 

seriedade e a importância do trabalho desenvolvido, em todos os seus aspectos. Essa visita 

também foi importante pelo fato de os estudantes verem muitos/as egressos/as do Serviço 

Social do Unihorizontes que concluíram o curso em dezembro de 2018, já atuando, num 

cenário de total desespero, desenvolvendo um trabalho com muita seriedade, competência e 

qualificação profissional. 

 

Um outro evento que também já faz parte do calendário do Serviço Social, esperado com 

muita expectativa todos os anos pelos estudantes, acontece no mês de maio, quando se 

comemora o dia do/a Assistente Social No Dia 15 Do Citado Mês. Nesse Ano, O Tema Central 

em 2019 foi: “40 Anos do Congresso da Virada: Somos luta e resistência”. A programação foi 

bem atraente e de grande relevância para os/as futuros profissionais, com as seguintes 

atividades: 

 

Palestra intitulada: “Racismo e resistência no Brasil contemporâneo”, ministrada pelo Prof. 

Carlos Batista e Prof. Waldeir Eustáquio dos Santos, Docentes do Centro Universitário 

Unihorizontes. 
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Apresentação do Projeto de Extensão do Unihorizontes sobre “Ocupações Urbanas” pelo 

Prof. Waldeir Eustáquio dos Santos. 

 

Palestra intitulada: “Assessoria e Consultoria em Serviço Social, ministrada pela Prof. Maíra 

da Cunha Pinto Colares, Secretária Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

 

Apresentação Teatral: “Heróis da Resistência, nosso lugar é ao lado da classe trabalhadora”. 

 

Mesa Redonda com o tema: “Algumas das Bandeiras de lutas em destaque na sociedade 

frente aos desafios contemporâneos “impostos” na atual conjuntura”, com os seguintes 

debatedores(a):Movimento Negro:  Ofélia de Lourdes Hilário de Oliveira (Assistente Social e 

Coordenadora Nacional das Entidades Negras); Movimento Hip Hop: Mano LDO (Estudante 

do Curso de Serviço Social e Rapper); Movimento LGBT: Euler Campos (Assistente Social 

residente em Saúde da Família e Militante do Movimento LGBTQ+); Movimento Feminista: 

Bernadete Esperança Monteiro (Enfermeira, Mestre em Saúde Pública e Representante da 

Marcha Mundial das Mulheres). 

 

Palestra intitulada: A contrarreforma da Previdência e os impactos no Serviço Social, 

ministrada pela Sra. Angelita Rangel Ferreira, Assistente Social, Mestre em Serviço Social e 

Conselheira do CRESS/MG. 

 

Roda de conversa com o tema: “Racismo e resistência no Brasil contemporâneo, com os 

seguintes debatedores: Prof. José Carlos Batista (Filósofo) e Prof. Waldeir Eustáquio dos 

Santos (Assistente Social) ambos, docentes do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

Apresentação teatral: “Não sou escravo de nenhum sistema, eu 

sou sentinela da resistência”. 

 

No mês de junho de 2019, encerrando o semestre letivo, aconteceu a visita técnica 

coordenada pela Profa. Dra. Suênya Thatiane às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais 

(CEASA/MG), na qual os estudantes do Serviço Social do Unihorizontes acompanharam 

efetivamente a rotina de trabalho do Serviço Social junto à instituição, os projetos que as 

profissionais desenvolvem em prol da comunidade, atendimento com os funcionários, doação 
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de verduras e legumes para instituições sociais, bem como reinserção no mercado de trabalho 

de ex-detentos e da população em situação de rua e o reaproveitamento dos alimentos. 

 

Iniciando o segundo semestre de 2019 com mais uma edição do Trote Solidário, nos meses 

de agosto e setembro. Dessa vez, a arrecadação foi de fraldas descartáveis e leite em pó, 

que foram doados para duas instituições parceiras do Unihorizontes que ofertam estágio em 

Serviço Social para os estudantes. 

 

No mês de setembro, aconteceu o dia do Ensino Responsável, com várias ações voltadas 

para a comunidade, envolvendo os estudantes dos Cursos de Direito e Serviço Social, 

levando atendimentos na área Jurídica e Social para à população externa da instituição, para 

atendimentos jurídicos à população vulnerável economicamente e socialmente. 

 

No mês de outubro, houve a Campanha “Outubro Rosa”, nesse ano liderada por uma 

estudante do 2º Semestre do Serviço Social que havia acabado de descobrir um câncer de 

mama e iniciou-se a luta para vencer a doença. Nessa campanha, foram doados vários lenços 

de cabelos para pacientes vulneráveis economicamente acometidas pela doença. 

 

Nesse mês houve, ainda, a visita técnica à Colônia Santa Isabel, coordenada pela Profª. 

Rebeca Pires, construída na década de 1920, para internação de pessoas com hanseníase. 

Mais uma vez, os estudantes do Serviço Social tiveram a oportunidade de estabelecerem a 

relação teoria x prática, acompanhando a intervenção da profissional assistente social que 

atua no referido local. 

 

No final do mês de outubro, aconteceu em Brasília/DF o 16º Congresso de Assistentes Sociais 

(CBAS), sendo este o maior evento da categoria que acontece a cada dois anos. Nesse ano, 

o tema central foi” “40 Anos da Virada do Serviço Social”. Fomos para o evento num grupo de 

20 alunos que tiveram artigos aprovados, frutos dos Projetos Interdisciplinares e mais 3 

professores, também com artigos aprovados. Foi um momento muito significativo para o 

Serviço Social do Unihorizontes, uma vez que foi a instituição de Minas com maior 

representatividade de estudantes. Para eles, foi um evento “memorável”, pois tiveram a 

oportunidade de conhecer, conversar e trocar experiências com autores que são referências 

para o Serviço Social e suas obras fazem parte do nosso cotidiano em sala de aula. 

 

Em novembro, foi a vez de sensibilizar os homens com a Campanha “Novembro Azul”, no 

sentido de se prevenirem contra o Câncer de Próstata.  
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Ainda em novembro, comemorou-se o Dia da Consciência Negra em 20 de novembro, com o 

tema: “Empreendedorismo e Protagonismo Negro: relatos de superação”, com a seguinte 

programação: 

 

 Abertura: mano LDO e Fábio (estudantes do Serviço Social). Depoimentos: “Eu, minha 

identidade e o Serviço Social” (estudantes Lucrécia, Fábio, Nilma, Milene, Michel e Adriel). 

Poesia recitada pela estudante Thamara (Negra Tah).  

 Mesa de Debate sobre o Protagonismo e Empreendedorismo Negro no Brasil com os 

palestrantes Elizabete Caetano (vendedora de moda afro e digital influencer); Rayssa 

Damásio (Analista de Relações Internacionais); Pedro Andrade Matos (Mestre e Doutor em 

Relações Internacionais).  

 Poesia composta e recitada pela aluna Lucrécia. Apresentação do Grupo de Rap: “The 

Blackz”.  

 Peça Teatral “Aurora do Povo Brasileiro”.  

 Encerramento Voz e Violão com o estudante Adriel e Prof. Juliano Almeida. 

 

Em novembro também aconteceu a VII Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social 

e o VII Fórum de Supervisão de Estágio em Serviço Social. Os estudantes inseridos em 

estágio apresentaram os seus respectivos campos, fazendo uma reflexão dos mesmos e 

compartilhando suas experiências. No encerramento, houve a Palestra com Denise Cunha – 

Coordenadora Técnica do CRESS/MG, com o tema: “A Supervisão de Estágio em Serviço 

Social: principais impasses e desafios nos tempos atuais” e ainda a última visita técnica do 

ano, na Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), na qual os estudantes conheceram 

um pouco a atuação do/a Assistente Social na Empresa. 

 

No mês de dezembro, para finalizar o ano, houve amigo-oculto solidário entre todas as turmas 

do Serviço Social nos dois turnos do curso, sendo este um momento de confraternização e 

integração entre os/as estudantes. 

 

Em 2020, a Coordenação do Curso de Serviço Social planejou e implementou diversas 

atividades nos primeiro e segundo semestres. Essas atividades aconteceram da seguinte 

forma: O Dia Internacional da Mulher foi presencial e os outros de forma remota e contaram 

com a participação de alunos e professores do Curso. Abaixo são listadas as principais 

atividades realizadas em 2020: 
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Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher foram realizados diversos debates 

abordando o tema “As várias Nuances da Mulher do Século XXI”, conforme destacado abaixo: 

A coordenação do curso de Serviço Social, juntamente com os alunos, realizou no dia 

10/03/2020 uma série de debates sobre a Mulher no século XXI. O evento chamado “As várias 

nuances da mulher do século XXI” discute os vários cenários e papeis da mulher na sociedade 

atual.  O evento ocorreu no Auditório da Unidade Santo Agostinho I, a partir das 9h. 
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Foi realizada 10ª Semana do Serviço Social 
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Foi finalizada a 10 Semana do S. Social do Unihorizontes após três dias de atividades, com 

um Live pra lá de emocionante com egressos. Três horas de Live e 100 pessoas (o limite) no 

debate.  

 

Dia do Ensino responsável no dia 26/09/2020 
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No sábado 26 de setembro, de 9h às 12h, o Centro Universitário Unihorizontes realizou o “Dia 

do Ensino Responsável – 2020” dentro da programação nacional da Abmes – Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior que celebra anualmente “Dia da 

Responsabilidade Social no Ensino Superior”.  Neste ano, o Unihorizontes debateu os 

desafios da atualidade abordando temas como:  o combate ao racismo, a violência contra a 

mulher, os crimes na internet e a depressão e a relevância do empreendedorismo em tempos 

de crises. 

 

A programação foi transmitida online pelo canal do Unhorizontes no Youtube (com acesso 

pela plataforma TEAMS) e contou com roda de debates, atrações culturais e momento 

empreendedorismo.  

 

PROGRAMAÇÃO: 

9h – Abertura 

Prof.ª Dr.ª Suênya Thatiane Souza de Almeida 

Coordenadora do Curso de Serviço Social do Unihorizontes 

 

9h05 às 10h20 – Debate: Roda vida – Desafios da atualidade (Racismo, depressão, violência 

contra a mulher, segurança na internet) 

Debatedores 

Prof. Dr. José Carlos Batista (Professor; Doutor em Ciência Política. 

Pesquisador na área das relações étnico-raciais no Brasil e nos Estados Unidos) 

Prof. Marina Colares (Psicóloga, Doutoranda e Mestre pela Faculdade de Educação 

da UFMG; Coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico da 

Faculdade 

Ciências Médicas) 

Ivone Fonseca Leite (Assistente Social; Especialista em atendimento sistêmico à família; atua 

na equipe que atende os juizados da violência doméstica contra a mulher da comarca de BH) 

Prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira (Professor; Mestre em Administração; Pós-

graduado em Segurança Corporativa. Delegado da Corporacion Euro Americana Del 

Seguridad em MG) 

Moderador: Emerson Rodrigues (Jornalista; Analista de Marketing do Centro Universitário 

Unihorizontes 

 

10h20 às 10h30 – Momento Cultural 
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Apresentação Musical: Rapper Mano LDO 

 

10h30 às 12h – Momento empreendedorismo 

Tema: Microempreendedor e o auxílio emergencial 

Prof.ª Liliane Penido Drumond 

Mestre em Administração; Contadora; Coordenadora 

dos Cursos de Ciências Contábeis e Gestão de RH 

Tema: Empreendedorismo criativo 

Prof.ª Ana Karine Nery 

Mestre em Administração; Psicóloga; Professora 
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Dia da Consciência Negra 

 

O curso de Serviço Social do Centro Universitário Unihorizontes realizou no dia 21/10/2020 

às 10h, um evento em comemoração ao Dia da Consciência Negra com a participação da 

jornalista Aline Aguiar que vai falar sobre o tema “Tornar-se negro: consciência, aceitação e 

empoderamento”. O evento conta ainda com a participação do artista Adriel Isac Oliveira, 

aluno do 8º semestre de Serviço Social, que fará uma intervenção cultural. O evento será 

transmitido no canal do Unihorizontes no Youtube. Link de acesso: 

https://youtu.be/HC9FaeDNrDs 

 

O evento em comemoração ao dia da Consciência Negra, foi um sucesso! 

Picos altíssimos de participações e, mais de 120 presentes o tempo todo.  

https://youtu.be/HC9FaeDNrDs
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A Aline com toda sua elegância, carisma e empoderamento negro nos instigou com sua 

história e reflexões.  
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Na Semana do Projeto Interdisciplinar, Mesa Redonda e Projeto de Extensão também 

ocorreram diversos eventos voltados para alunos e professores do Curso de Serviço Social, 

conforme destacado abaixo: 

 

 - Reflexões sobre corona vírus com base no texto “Questões de vida ou morte” de Ilona 

Carvalho 

 - Elaboração de um “vídeo amador” para os alunos sobre esse mesmo tema. 

 - Produzindo vídeos com o celular 

 - Moedas Virtuais e Blockchain 

 - Cenários Econômicos e desafios para o desenvolvimento 

 - Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar 

 - Tecnologias 4.0 

 - Sociedade, tecnologia e trabalho: o perfil do profissional moderno 

 - Trabalho e espiritualidade em tempos de uma sociedade do cansaço 

 - O que o mercado de trabalho espera de você 

 - Mídias Sociais. 
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Nesta semana os alunos do curso de Serviço Social apresentaram os projetos 

interdisciplinares que realizaram em cada semestre sob a orientação de um Professor 

Orientador. Esse projeto exige dos alunos a realização de uma pesquisa semelhante à 

realizada na iniciação científica, como produto das atividades interdisciplinares. Ao final de 

cada semestre os alunos apresentam esses projetos para uma banca examinadora onde são 

avaliados em até cinco pontos. 

 

Os temas de PI´s do Curso de Serviço Social para o 1º e 2º semestres de 2020 foram os 

seguintes:  

 

Tema: Os espaços socio-ocupacionais no Serviço Social: áreas de atuação para o 

profissional. Os subtemas foram: Política de assistência social; Esporte; Empresa; Meio 

ambiente; Assessoria e consultoria. 

Tema: Direitos humanos na sociedade contemporânea: violações e garantias. Os subtemas 

são: O processo higienista dos grandes centros urbanos; Descriminalização do aborto e os 

impactos socioculturais; Profissionais do sexo; Movimento LGBT. 

Tema: A sociedade e seus vulneráveis na perspectiva de inclusão. Os subtemas são: 

Pessoas que convivem com o vírus HIV; Dependentes químicos; População em situação de 

rua; Discriminação racial; Idosos em cuidados paliativos. 

Tema: Análise de programas e projetos sociais. Os subtemas são: Programa bolsa família; 

Benefício de prestação continuada; Programa de mediação de conflitos; Lei de cotas; 

PROUNI/FIES 

Tema: Demandas sociais e propostas de intervenção. Os subtemas são: Ocupações 

urbanas; Serviço social na educação; Serviço social no espaço ócio jurídico; Economia 

solidária e compartilhada. 

Tema: Equipe interdisciplinar / multidisciplinar / transdisciplinar e o trabalho do(a) assistente 

social: desenvolvimento de habilidades e competências. Os subtemas são: Campos de 

estágio dos alunos do curso de Serviço Social; Saúde; Educação; Judiciário; Assistência 

social; Terceiro setor. 

 

Além do Projeto Interdisciplinar, destinado aos alunos do 1º ao 6º semestres, têm-se o Projeto 

de Extensão no 7º semestre e a Mesa Redonda no 8º Semestre do curso.  

 

Nos 1º e 2º semestres de 2020 foram realizadas mesas redondas com diversas temáticas 

abordadas, como: 
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 “Socio diversidade e multiculturialismo: violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e 

relações de gênero” 

 “Inovação tecnológica” 

 “Políticas Públicas” 

 “Tecnologias de informação e comunicação” 

 “Cultura e Arte” 

 “Relações de Trabalho” 

 “Globalização e Política internacional” 

 “Democracia”. 

 

A Mesa Redonda busca desenvolver competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e atualização dos alunos em relação à realidade brasileira 

e mundial. Os temas geradores para a realização das Mesas Redondas são baseados na 

Portaria INEP no 444, de 30 de maio de 2018. 

 

As atividades de formação geral ocorrem predominantemente por meio das mesas redondas 

que abordam diversas temáticas, tais como “Ética, Democracia e Cidadania”, Estado, 

Sociedade e Trabalho”, Educação e Ciência”, “Cultura e Arte”, “Tecnologia e Inovação”, “Meio 

Ambiente: Natureza e Intervenção Humana”, “Processos de Globalização e Políticas 

Internacionais”, “Sociodiversidade e Multiculturalismo” com os subtemas: “Solidariedade e 

Violência”, “Tolerância e Intolerância”, Inclusão e Exclusão”, “Sexualidade”, “Relações de 

Gênero”, e “Relações Étnico-Raciais”. A definição dessas temáticas procurou abordar os 

principais assuntos relacionados com o desenvolvimento das competências necessárias aos 

egressos do curso contribuindo, desta forma, para o alcance dos objetivos previstos no PPC 

do Curso de Serviço Social. 

 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial 

 

A Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial promove, 

semestralmente, durante a Semana de Extensão, Iniciação Científica e do Projeto 

Interdisciplinar palestras sobre temas específicos da área de varejo e da gestão comercial, 

bem como atividades de formação geral que também são necessárias para a formação do 

profissional da área. 
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As atividades de formação geral ocorrem predominantemente por meio das mesas redondas 

que abordam diversas temáticas, tais como “Ética, Democracia e Cidadania”, “Estado, 

Sociedade e Trabalho”, “Educação e Ciência”, “Cultura e Arte”, “Tecnologia e Inovação”, “Meio 

Ambiente: Natureza e Intervenção Humana”, “Processos de Globalização e Políticas 

Internacionais”, “Sociodiversidade e Multiculturalismo” com os subtemas: “Solidariedade e 

Violência”, “Tolerância e Intolerância”, “Inclusão e Exclusão”, “Sexualidade”, “Relações de 

Gênero”, e “Relações Étnico-Raciais”. A definição dessas temáticas procurou abordar os 

principais assuntos relacionados com o desenvolvimento das competências necessárias aos 

alunos do último semestre do curso contribuindo, desta forma, para o alcance dos objetivos 

previstos no PPC do Curso de Gestão Comercial. 

 

A Mesa Redonda busca desenvolver competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e atualização dos alunos em relação à realidade brasileira 

e mundial. Os temas geradores para a realização das Mesas Redondas são baseados na 

Portaria INEP no 444, de 30 de maio de 2018. 

 

Com relação às atividades de formação geral, os alunos do Curso de Gestão Comercial 

tiveram a possibilidade de participar de várias atividades voltadas para o desenvolvimento da 

formação geral, cujos temas abordados foram:- “Sócio diversidade e multiculturalismo: 

violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e relações de gênero”; “Inovação 

tecnológica”; “Políticas Públicas; “Tecnologias de informação e comunicação”; “Cultura e Arte”; 

“Inovação tecnológica”; “Políticas Públicas”; “Globalização e Política internacional”; 

“Democracia”. 

 

Além das atividades de Mesas Redondas, os alunos do curso de Gestão Comercial também 

participam de atividades voltadas para a formação específica que ocorrem por meio da 

realização e apresentação dos projetos interdisciplinares que são desenvolvidos 

semestralmente. O Projeto Interdisciplinar – PI – exige dos alunos do curso de Gestão 

Comercial a realização de uma pesquisa semelhante à realizada de uma pesquisa de 

iniciação científica. O resultado destas pesquisas é apresentado pelos alunos ao final de cada 

semestre na Semana do Projeto Interdisciplinar. Durante o ano de 2018 foram realizadas 

reuniões entre a Coordenação e os Professores do Curso para discussão do Projeto 

Interdisciplinar objetivando atualizar os temas e subtemas de pesquisa, a forma de produto 

final desenvolvido em cada período do curso e a estrutura da semana de apresentação que 

ocorre ao final de cada semestre. Este esforço conjunto da Coordenação e Professores do 
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curso possibilitou um grande avanço na organização dos eventos realizados nas Semanas do 

Projeto Interdisciplinar.  

 

Os temas de PI´s para o triênio (2018-2019-2020) foram os seguintes:  

 

Tema: “Configurações de Organizações Comerciais”.. Subtemas: Novos Formatos de Varejo; 

Oportunidades de negócios de Franquia; Diferenciais competitivos dos shoppings populares. 

 

Tema: “Sistemas de Informações para a área Comercial: informação e tomada de decisão”. 

Subtemas: Aplicações de ERP no Varejo; Aplicações do e-commerce em negócios de 

shoppings populares; Sistemas de informações como ferramenta para tomada de decisão. 

 

Tema: “Ética nas Relações Comerciais”. Subtemas: Influência da ética no Fortalecimento da 

Marca; Características dos Códigos de ética nas organizações comerciais do século XXI; 

Importância da ética na relação com o consumidor. 

 

Foram realizadas mesas redondas com diversas temáticas abordadas, como, “Socio 

diversidade e multiculturialismo: violência, tolerância/intolerância, inclusão/exclusão e 

relações de gênero”, com Fabiana Zilda Brandão Chaves, Amanda Nayara Nunes Carvalho, 

Ana Carolina Ferreira, Silvania Alves GArito, Thaiane Luiza Moura de Souza; Mesa Redonda 

com o tema “Inovação tecnológica”, com Lamara Gonçalves Dias, Maraiz Ferreira de Freitas, 

Henrique Nascimento Souza, Samanta Evelyn Rosa Silveira, Diego Henrique Guimarães 

Silva, Sabrina Stephane Rodrigues Estanislau; Mesa Redonda com o tema “Políticas 

Públicas”, com Dayane Oliveira Silva, Dara Natali Alves, Ediudson Manduca, Gessica 

Leopoldina de Oliveira, Gisele Souza Resende, Rejane de Jesus Marta Nascimento; Mesa 

Redonda com o tema “Tecnologias de informação e comunicação”, com Fabio Junio Olimpio 

Cezario, Bianca Rezende de Oliviera, Fulvio Alves Costa, Iderlane Sabrina Candida Pereira, 

Fabiana Mendes Teixeira, Mylany Trindade Nogueira; Mesa Redonda com o tema “Cultura e 

Arte”, com Hellen de Oliveira Saturnino, Franciele Gonçalves de F. Patrício, Luciene Nilza 

Silvestre de Oliveira, Pamela da Silva Santos, Renata Moreira, Scarlett Horara Sena 

Camargos; Mesa Redonda com o tema “Relações de Trabalho”, com Ana Raphaela Ferreira, 

Cristiana Nunes de Farias, Dedison Gomes de Souza; Mesa Redonda com o tema “Inovação 

tecnológica”, com Claudia Aparecida de Oliveira, Camila de Souza Silva Brito, Simone Cristina 

Silva; Mesa Redonda com o tema “Políticas Públicas”, com Ludmila C. Franco Soares, Ana 

Paula Rodrigues dos Santos, Aurora Francisca Barbosa, Leandro de Jesus da Rocha; Mesa 

Redonda com o tema “Globalização e Política internacional”, com Alcione Marcia Rocha, 
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Daniele Aparecida Tavares, Jeane de Freitas Frazão, José Santana da Silva, Maurício de 

Oliveira Martins, Mércia Bretas da Silva Gonçalves, Wallysson Alves Alvarenga; Mesa 

Redonda com o tema “Democracia”, com Vitor Paim Rodrigues, Emerson de Oliveira Pinto, 

Jessica Pollyanne C. Bortolini, Josiele Alves Ferreira, Lucas Rodrigues de Souza, Pamela 

Santos Silva. 

 

A Mesa Redonda busca desenvolver competências e habilidades necessárias ao 

aprofundamento da formação geral e atualização dos alunos em relação à realidade brasileira 

e mundial. Os temas geradores para a realização das Mesas Redondas são baseados na 

Portaria INEP no 444, de 30 de maio de 2018. 

 

Com relação aos eventos e atividades específicas para a área comercial, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 “Gestão de projetos”, com o Mirla Carolina Braga;  

 “Multiplicando seu dinheiro - alternativas de investimentos no mercado financeiro”, com Prof. 

Paulo Roberto Vieira;  

 “Procedimentos para regularização de uma Startup”, com Profa. Karla Oliveira Resende de 

Sousa;  

 “Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso”, com a Profa. Lilian Katiusca Melo Nogueira;  

 “Oportunidades para o administrador”, com a representante do CRA – MG Adriana Paula 

Gonçalves Rosa;  

 “Tempos modernos e a transformação no mundo do trabalho”, com a Profa. Sabrina Cavalcanti 

Barros;  

 “Mercado de capitais como instrumento de capitalização de empresas”, com Prof. Paulo 

Roberto Vieira;  

 “Organização de festas infantis - trabalhando com balões”, com a aluna Rafaela Freitas 

Bicalho;  

 “Ms Office – Excel”, com Prof. Hideraldo Freire Fonseca;  

 “Técnicas básicas de maquiagem”, com a aluna Bianca Rezende de Oliveira. 

 “Como empreender internamente nas empresas” com Agnes Castro,  

 “Gestão de Marcas no Ambiente Digital” com Akemi Ishihara,  

 “Alimentação Saudável na Atualidade” com Amanda Costa,  

 “Oficina de HP12C” com Christian Thomaz,  

 “Fraude Bancária: Cuidados para não se tornar a vítima” com Christienne Lopes,  

 “Conjuntura Econômica no Brasil e no Mundo” com Danilo de Oliveira Filho,  
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 “A Necessidade do Autoconhecimento em tempos de Individualismo” com Diolinda Ferreira 

Lino, - “Cenários Econômicos pós eleição” com Eduardo Amat, 

 “Moedas Virtuais e Blockchain” com Euber Chaia”, 

 “Vendas e Vidas: Estratégias, Resultados e Time” com Fabiana Figueiredo,  

 “O que o mercado de trabalho espera de vc” com Gabriela Mendes,  

 “A Sustentabilidade e a Competitividade no contexto Organizacional” com Geraldo Magela da 

Silva,  

 “A economia nacional: o que esperar para 2019” com Ieda Vasconcelos,  

 “Comunicação Organizacional: Como dialogar com o público externo e interno” com Lucas 

Santos,  

 “Marketing Social no transito de Minas Gerais” com Luciana do Vale, 

 “Inteligência artificial aplicada aos negócios” com Mairon Chaves,  

 “Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar” com o Prof. Dr. Marco Aurélio Ramos,  

 “Teoria dos jogos” com Nara Miranda,   

 “Empreendedorismo Social” com Rebeca Oliveira,  

 “Comércio Exterior e Negócios Internacionais” com Sayonara Baracho, 

 “Mídias Sociais” com Vilma de Faria. 

 

A Profa. Dra. Lousanne Cavalcanti Barros Resende, na ocasião Coordenadora do Curso de 

Gestão Comercial, publicou um artigo “Aspectos Influenciadores da Intenção de uso da 

Maconha: validação nomológica de um modelo” aprovado na Revista de Administração do 

Unifatea – RAF, Ed. 16, No. 16 – janeiro/junho 2018, juntamente com Caissa Veloso e Sousa, 

Jefferson Rodrigues Pereira, Helena Belintani Shigaki, professores do Curso de Gestão 

Comercial. Além disso, atuou como avaliadora de trabalhos científicos para o XXX Simpósio 

de Gestão da Inovação Tecnológica 2018 e para o XLII Encontro da ANPAD - EnANPAD 2018, 

ambos para o Tema 7 – Políticas, Ações Institucionais e Incentivos à Ciência, Tecnologia e 

Inovação. 

 

A Coordenação do curso de Gestão Comercial propôs, uma discussão sobre o papel do 

Gestor no gerenciamento de Projetos Sociais, para o evento de Identidade do curso de 

Administração. Inicialmente, a Profa. Indira Barreto Trindade abordou a importância de 

compreender os processos iniciais para elaboração de um projeto social, diferenciando-o de 

atividades sociais. Em seguida, o aluno Fabio Junio Olímpio Cezário apresentou trabalhos 

sociais realizados e possibilidades para o gestor. Por fim, os alunos Haroldo Gonçalves 

Martins, Diego Antônio dos Santos e Yago Barbosa Martins, alunos do 5º. Semestre, 



266 

 

  

apresentaram os principais resultados do projeto interdisciplinar, desenvolvidos sobre 

inovação social. 

 

A Profa. Caissa Veloso e Sousa, professora do Curso de Gestão Comercial, publicou o artigo 

“Aspectos emocionais e experiências influenciadores da ida do torcedor aos estádios de 

futebol de Belo Horizonte – MG”, escrito com o aluno egresso do Mestrado do Unihorizontes 

Ricardo Bastos Rodrigues e André Francisco Alcântara (UFU), na Revista Brasileira de 

Marketing – REMARK. 

 

Os Profs. Wendel Alex de Castro e Christian Moisés Tomaz tiveram o artigo “Meio século de 

produção científica em Mercado de Capitais no Brasil em periódicos de alto impacto”, 

publicado pela revista BBR – Brazilian Business Review. 

 

O Prof. Pedro Favarini Aires de Lima realizou uma visita técnica a incubadora e acelerados 

de startups, a Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development - SEED-MG, contando 

com a participação de alguns alunos do Curso de Gestão Comercial. Esta visita possibilitou, 

aos alunos participantes, o aprofundamento do conhecimento sobre Inovação e 

Empreendedorismo. Os alunos foram instruídos e guiados por Débora Teixeira, funcionária do 

SEED, que nos apresentou: a) a história do SEED e do local onde se encontra atualmente 

(antiga fábrica de tecidos cento e quatro); b) o espaço da instituição; c) como funcionam os 

escritórios compartilhados (coworking); d) qual o perfil dos empreendedores que frequentam 

o local; e) como se tornar um empreendedor financiado pelo SEED; f) como funcionam as 

incubadoras de startup; g) o que é e como surgiu a San Pedro Valley em Belo Horizonte; h) 

como ocorrem as trocas de informações entre os empreendedores nos escritórios 

compartilhados; i) a importância da elaboração de um Plano de Negócios para novas 

empresas; j) quais as etapas do processo de aceleração das startups assistidas pelo SEED; 

k) os recursos físicos e financeiros que são disponibilizados para os empreendedores no dia 

a dia; l) os cursos e palestras ministrados no espaço compartilhado. Os alunos que 

participaram da visita fizeram várias perguntas aos funcionários do SEED e para os 

empreendedores que estavam nos locais de trabalho compartilhado. Os mesmos se 

mostraram interessados na proposta do projeto de incubadora de empresas e sugeriram 

várias ideias de interação entre os cursos de graduação e pós-graduação do Unihorizontes, 

como: a) eventos e palestras desenvolvidos por alunos para os colegas de graduação da 

própria instituição; b) promover a interação por meio de rodas de conversas; clube do livro; 

workshops; serviços comunitários; c) promover ações beneficentes para auxiliar projetos 
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sociais; d) ministrar palestras como (educação financeira, empreendedorismo e gestão de 

negócios) em projetos sociais.  

 

O Prof. Arimar Colen Gontijo, também professor do Curso de Gestão Comercial, realizou uma 

palestra sobre Código de conduta na empresa, com a participação do palestrante Leandro 

Vitor da Mota Neto, Coordenador de Departamento Pessoa da Vilma Alimentos. 

 

Com relação aos eventos e atividades específicas para a área comercial, foram realizadas as 

seguintes atividades no 1º e 2º semestres de 2019: 

 

Foram realizados Workshops referentes às Declarações do   Imposto de Renda Pessoa Física 

2019, na Unidade Santo Agostinho com a Coordenadora dos Cursos de Ciências Contábeis 

e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Profa Liliane Penido Drumond, com a 

participação dos alunos, comunidade e professores que teve como objetivo a abordagem da 

obrigatoriedade da entrega, pagamento, tipos de rendimento, prazo de entrega, principais 

documentos, deduções, bens, direitos, dívidas, declaração completa e declaração 

simplificada. 

 

Foram realizados Seminários sobre o tema referente ao Microempreendedor Individual (MEI), 

na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro, com a Coordenadora dos Cursos de 

Ciências Contábeis e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos Profa Liliane Penido 

Drumond, com a participação dos alunos, comunidade e professores que teve como objetivo 

a abordagem da obrigatoriedade da entrega da declaração DANSMEI, apuração do imposto 

e controle dos gastos. Além de abordar: 

 - As Vantagens de ser MEI; 

 - Registros do MEI; 

 - Quando se legalizar o MEI; 

 - Emissão de Notas Fiscais no MEI; 

 - Aposentadoria do MEI; 

 - Contratação de empregado pelo MEI; 

 - A burocracia do MEI; 

 - Restrições do autônomo registrado; 

 - Cancelamento do MEI; 

 - Evolução para microempresa; 

 - Atividades permitidas pelo MEI; 

 - Extinção de atividades pelo MEi. 
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Como forma de apoio e suporte aos alunos do Curso de Gestão Comercial para elaboração 

dos seus Projetos Interdisciplinares, Projeto de Extensão, Trabalho Prático de Conclusão de 

Cursos foram oferecidas aulas de reforço sobre Metodologia Científica na Unidade do Santo 

Agostinho com a Professora Maria Amália Marques de Freitas e na Unidade Barreiro com o 

Professor Pedro Favarini Aires de Lima com grande participação de alunos em ambas as 

unidades. 

 

O Curso de Gestão Comercial no ano de 2020 enfrentou um grande desafio que foi o ensino 

remoto devido a Pandemia da COVID-19, sendo assim, a instituição teve suas salas de aulas 

substituídas pelo ensino remoto. 

 

Iniciamos com a plataforma zoom A plataforma Zoom permitiu chamadas de vídeos para 

darmos as aulas remotas. Aperfeiçoamos e migramos para a Plataforma TEAMS que possuiu 

maiores recursos digitais e permitiu melhor integração com a Plataforma Moodle. 

 

Todas as plataformas digitais utilizadas foram acessíveis a Plataforma Moodle que é nossa 

plataforma acadêmica, local que fica armazenado os conteúdos postados pelos professores, 

os Planos de Ensino e atividades de desenvolvimento e fixação, foram postadas as provas 

oficiais, provas intermediárias, provas de exame especial, os projetos interdisciplinares, 

projetos de extensões e Mesas Redondas. 

 

No Primeiro Semestre de 2020, a Coordenação do curso de Gestão Comercial propôs uma 

discussão sobre o papel do Gestor no gerenciamento de Projetos Sociais, para o evento de 

Identidade do curso de Gestão Comercial. 

 

Os alunos do curso de Gestão Comercial realizaram uma visita técnica em uma incubadora e 

aceleradora de startups, a Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development - SEED-

MG. Esta visita possibilitou, aos alunos participantes, o aprofundamento do conhecimento 

sobre Inovação e Empreendedorismo. A visita teve a seguinte dinâmica: 

 a) a história do SEED;  

b) o espaço atual do SEED;  

c) como funcionam os escritórios compartilhados (coworking);  

d) perfil dos empreendedores que utilizam o local;  

e) como se tornar um empreendedor financiado pelo SEED;  

f) como funcionam as incubadoras de startup;  
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g) como ocorrem as trocas de informações entre os empreendedores nos escritórios 

compartilhados;  

h) a importância da elaboração de um Plano de Negócios para novas empresas;  

i) quais as etapas do processo de aceleração das startups assistidas pelo SEED;  

j) os recursos físicos e financeiros que são disponibilizados para os empreendedores no dia a 

dia;  

 

Os alunos que participaram da visita fizeram várias perguntas aos funcionários do SEED e 

para os empreendedores que estavam nos locais de trabalho compartilhado. Os mesmos se 

mostraram interessados na proposta do projeto de incubadora de empresas e sugeriram 

várias ideias de interação entre os cursos de graduação e pós-graduação do Unihorizontes, 

como:  

a) eventos e palestras desenvolvidos por alunos para os colegas de graduação da própria 

instituição;  

b) promover a interação por meio de rodas de conversas; clube do livro; workshops; serviços 

comunitários;  

c) promover ações beneficentes para auxiliar projetos sociais;  

d) ministrar palestras como (educação financeira, empreendedorismo e gestão de negócios) 

em projetos sociais.  

  

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Qualidade 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade 

manteve o foco de formar profissionais desejados pelo mercado, com forte embasamento 

conceitual e com capacidades e habilidades de aplicar seus conhecimentos em situações 

reais no cotidiano de suas atividades profissionais, acrescentando a necessidade de criar 

maior identidade dos alunos com o curso e com a Instituição.  

 

Para criar maior identidade, a Coordenação do curso envolveu professores e alunos na 

organização de um evento, no mês de Maio, denominado “identidade em Gestão da 

Qualidade: A Qualidade no século XXI” Nesta oportunidade organizou-se uma mesa redonda 

com professores e profissionais de mercado na área de gestão da qualidade, onde foram 

apresentados e debatidos os seguintes temas: equipes de alto desempenho, relacionamento 

interpessoal, qualidade na produção de bens e serviços e qualidade e meio ambiente. 
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A Coordenação do curso continuou o programa de treinamento do corpo docente na busca de 

novas estratégias para aprimorar o desenvolvimento de competências cognitivas, funcional, 

ética e comportamental, por meio do uso de metodologias diferenciadas em sala de aula 

(metodologias ativas), abrangendo temas complementares importantes para a formação dos 

estudantes, com o melhor uso da Plataforma Moodle (Ambiente virtual) para ampliar 

conteúdos, práticas e incentivar o hábito de leitura dos alunos, especialmente àqueles 

referentes aos temas de formação geral no ENADE.    

 

O Centro Universitário Unihorizontes manteve e intensificou os treinamentos para os alunos 

aos sábados, por meio do Programa de Excelência Acadêmica da Graduação (PEAG), que 

no ano do ENADE para este curso, apresentou e discutiu temas de formação geral para 

melhorar a formação do egresso e elevar o nível de qualidade das Atividades 

Complementares, pois os alunos devem realizar 80 horas para fazerem jus ao diploma de 

Tecnólogos.  

 

O Curso de Gestão da Qualidade no ano de 2020 enfrentou um grande desafio que foi o 

ensino remoto devido a Pandemia da COVID-19, sendo assim, a instituição teve suas salas 

de aulas substituídas pelo ensino remoto.  

 

Em 2020 foi o início da pandemia corona vírus já logo no início do período letivo; tivemos que 

nos adaptar de uma forma muito rápida; em uma semana saímos de aulas presenciais na sala 

de aula a que estávamos acostumados há anos, para aulas remotas, síncronas, utilizando 

recursos que até então desconhecíamos. Varios softwares testados; métodos e formas de 

fazer a aula acontecer; período de atividade intensa. Muitas dúvidas e incertezas, porém 

conseguimos vencer. Entre junho e julho foi feito um levantamento de tudo que aconteceu no 

1º semestre e decidimos pela padronização dos processos e técnicas que nos pareceram 

mais interessantes. Algumas atividades desenvolvidas no 1º semestre: tutorial e vídeo aula 

para uso do ZOOM; tutorial e vídeo aula para uso do OBS; manual e treinamento para uso do 

Moodle; padronização. 

 

Iniciamos com a plataforma zoom A plataforma Zoom permitiu chamadas de vídeos para 

darmos as aulas remotas. Aperfeiçoamos e migramos para a Plataforma TEAMS que possuiu 

maiores recursos digitais e permitiu melhor integração com a Plataforma Moodle. 

 

Todas as plataformas digitais utilizadas foram acessíveis a Plataforma Moodle que é nossa 

plataforma acadêmica, local que fica armazenado os conteúdos postados pelos professores, 
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os Planos de Ensino e atividades de desenvolvimento e fixação, foram postadas as provas 

oficiais, provas intermediárias, provas de exame especial, os projetos interdisciplinares, 

projetos de extensões e Mesas Redondas. 

 

Ao final de cada semestre aconteceu a Semana do Projeto Interdisciplinar, em conformidade 

com o calendário acadêmico, onde os grupos apresentaram os produtos e os resultados de 

seus trabalhos de pesquisa para os colegas e para uma banca composta de dois professores. 

Além das apresentações dos grupos, os alunos participam de palestras com diversos temas, 

feiras, workshops, exposições, minicursos, seminários, filmes, mesas-redondas, painéis, 

entre outras atividades programadas para essa semana. 

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), além de promover as competências necessárias para a 

formação do egresso do curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade, conforme foco do 

NDE, aproxima o aluno, desde o primeiro período do curso, das práticas da sua profissão, por 

meio de contato direto com profissionais da área e enriquecem sua base conceitual ao exigir 

um maior embasamento teórico antes de se efetivarem as pesquisas de campo. 

 

Nas semanas do Projeto Interdisciplinar (primeiro e segundo semestres) aconteceram vários 

eventos visando reforçar a identidade do curso e propiciar uma maior interação entre a 

Instituição e o mercado, a saber: Identificação do seu perfil de liderança (Prof. Danilo Hungria 

(instituto moov'up); Gestão do tempo (Debora pinho); Medição do trabalho: tempo normal e 

tempo padrão (Prof. Amilton Horta Serravite); A dinâmica da comunicação (Profa. Renata dias 

botelho); Como empreender com sucesso: startup´s (Marina Araújo e Rafael Tello - IDEE); 

Oficina de criação (Lucas santos); Como os profissionais da qualidade constroem a confiança 

(Valeria mendes), entre outros. 

 

Os temas do Projeto Interdisciplinar desenvolvidos pelos alunos para o curso de Graduação 

Tecnológica em Gestão da Qualidade foram: 

 

Tema: Qualidade Aplicada. Os subtemas foram: “Qualidade Aplicada na indústria”; “Campos 

de atuação do profissional de Qualidade”; Qualidade Aplicada no setor de sáude; Qualidade 

Aplicada no setor financeiro; Qualidade Aplicada no transporte e Qualidade Aplicada no setor 

educacional; Qualidade e Meio Ambiente, Qualidade em sistemas logísticos, Qualidade e 

aumento do valor agregado da empresa; “Qualidade aplicada nos serviços de atendimento ao 

cliente (SAC); 
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Tema: “Vivência Profissional: a qualidade no século XXI (Desafios dos profissionais de 

qualidade na manutenção da qualidade de produtos). Os subtemas explorados foram 

“Campos de atuação do profissional de Qualidade” e “Desafios dos profissionais da 

Qualidade”; profissões do futuro; sistemas de gestão integrada – Sustentabilidade; O perfil do 

gestor da qualidade nos sistemas de gestão integrada; Gestão do Conhecimento: o desafio 

entre a padronização e o conhecimento tácito; gestão do conhecimento – o desafio entre a 

padronização e o conhecimento tácito; Automação em sistemas da qualidade; Inovações nos 

sistemas da qualidade. 

 

Tema: “Ética na Gestão da Qualidade: em processos de consultoria ou auditoria”; “Ética na 

Gestão da Qualidade: Na redução de riscos a saúde”; qualidade de vida / estratégias 

(coworking, homeoffice); saúde e segurança do trabalho e Rotinas internas na administração 

de grandes contratos.  

 

Tema:  O sistema de gestão da qualidade e os sistemas robotizados. O sistema de gestão da 

qualidade na manufatura aditiva. Sistemas de Gestão na internet das coisas e Qualidade e 

Segurança Cibernética.  

 

Tema: MESA REDONDA. Subtema: Estado, sociedade e trabalho. 

 

Tema: PROJETO DE EXTENSÃO, e os subtemas: uso de metodologias e ferramentas de 

qualidade na melhoria contínua dos processos. E, Realização de auditoria da qualidade 

baseadas em normas de Gestão da Qualidade I.S.O. 

 

No ano de 2020 todos os eventos realizados na plataforma TEAMS da Microsoft; tudo virtual: 

apresentação de PI, mesa redonda, projeto de extensão, palestras. Alunos, professores, 

convidados externos e palestrantes unidos pela tecnologia. O número de participantes nas 

palestras foram records. A tecnologia possibilitou uma divulgação, publicidade e uma 

participação enorme dos temas discutidos. Nos engrandeceu muito. 

 

Nas semanas do Projeto Interdisciplinar no triênio (2018-2019-2020) aconteceram vários 

eventos visando reforçar a identidade do curso e propiciar uma maior interação entre a 

Instituição e o mercado, a saber:  

 Oficina de Pilates – Profa. Priscila Coimbra; 

 Processo de Produção de cervejas artesanais - Prof. Renato Pereira; 
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 Planejamento e Organização de trabalho: uma abordagem prática – Profa. Maira Marques 

Rodrigues; 

 Importância da reciclagem para o meio ambiente – Prof. Claudiomiro; 

 Empreendedorismo e ética – Prof. Ronaldo Bandeira; 

 Gestão do ciclo de vida dos ativos (ABRAMAN) – Prof. Alan Kardec Pinto; 

 Como gerir projetos de sucesso em cenários desafiadores – Prof. Moises Luna; 

 Fake News, Jogos de erros – Profa. Marcia Rocha Teodoro; 

 Tolerância/Intolerância – Mesa Redonda (Samira Izidoro Bechelaine, Kaique Almeida 

Parreiras, Laine Crisley Mansur Lima, Leticia Gonçalves Oliveira, Pedro Felipe Rodrigues da 

Silva); 

 Alternativa de aplicações financeiras para pequenos poupadores – Prof. Roberto Carlos de 

Araújo; 

 Atividade de Vivência com lego – Profa. Erika Márcia de Souza; 

 Relacionamento Interpessoal – Prof. Claudiomiro Werner Chagas; 

 Adriene Rich: A intelectual e o poder – Prof. Juraci Andrade de Oliveira Leão; 

 Etica, democracia e cidadania – Mesa Redonda (Priscila Lara Lopes Melo, Augusto Patrick 

Siqueira de Oliveira, Higualdo Pereira da Costa, Luiz Otávio dos Santos Justino, Richard 

Gomes Salgueiro, Felipe Ferreira Canuto, Juan Rodrigues Aquino); 

 Meio Ambiente e Intervenção Humana – Mesa Redonda (Carlos Henrique Conceição Gomes, 

Fernando Seabra Barros, Kathelin Julia Morais Antunes, Maria Teresa de Matos Silva, 

Reginaldo Augusto da Silva, Silvério Correa da Silva); 

 Cultura e Arte – Mesa Redonda (Mateus do Nascimento Andrade, Carlos Alberto da Silva 

Xavier, Igor Silva do Nascimento, Lindomar Aparecido da Cruz, Rafael Felix Bezerra Correa); 

 Cultura e Arte – Mesa Redonda (Isaac Nunes Silveira Santana, Luana Lopes de Moraes, Thais 

Daiane Ribeiro de Almeida, Victor Hugo Carvalho dos Santos, Thais Carvalho da Silva). 

 Crimes cibernéticos: aspectos sociais, jurídicos e econômicos – palestra (Gustavo Dolisse); 

 Lego Lean Games – Jogo (Érika Márcia); 

 Obras Fantásticas de Engenharia – Palestra e vídeos comentados (Prof. Hideraldo); 

 Minimalismo: uma forma de simplificar a vida e buscar a essência – Palestra (Profa. Anna 

Claudia Madeira); 

 Liga de Mercado e ativos financeiros: grupo de estudo – Relato (Gabriel Henrique de Souza 

Araújo); 

 Cultura, arte e comunicação – Mesa Redonda; 

 Trabalho em altura e em ambientes Confinados – Palestra (Flavio Fontela); 

 Promoção da saúde e prevenção de doenças – Mesa Redonda; 

 Os desafios da segurança da informação na indústria 4.0 – palestra (Gustavo Dolisse); 
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 Tendências tecnológicas da logística para os próximos 5 anos – Palestra (Tueli Tavares); 

 Finanças comportamentais – Palestra (Roberto Carlos Araujo); 

 Comercial da Honda: Sincronismo e trabalho em equipe – Debate (Miriam Rondas); 

 Segurança alimentar e nutricional – Mesa Redonda; 

 Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana – Mesa Redonda; 

 Estado sociedade e trabalho – Mesa Redonda; 

 Os desafios das empresas em promover um ambiente inclusivo – Debate (Sergio Caldas); 

 Prevenção e combate a incêndios – Workshop (Prof. Ione Becattini); 

 Biodança, um caminho de renovação existencial – Dinâmica (Adriana Pirola); 

 Experiências de um professor estrangeiro no Brasil: diversidade cultural – relato (Adilson 

Rodrigues); 

 Elegância e comportamento social – Debate (Claudiomiro Werner); 

 Física Quântica: como os pensamentos e emoções interferem na saúde física - Palestra 

(Rosaline Waite Publio). 

 Planejamento e Otimização dos processos logísticos com Qualidade; palestrante Eng. 

Nelviston, Gerente de Logística e Qualidade na Loja Elétrica. 

 Organização e Planejamento de compras na cadeia de Suplay Chain, Case: Boticário; 

palestrante Diego Bastos, consultor e coordenador do projeto na empresa. 

 Qualidade e Performance: lado a lado na sua construção – Cerâmica Braunas. Palestrante 

Eng. Químico Ademir Reis. 

 Logística de saída, muito além da entrega – Case: Belgo Bekaert. Palestrante: Heliomar 

Loredo, Gerente. 

 

Foram realizadas visitas técnicas nas instalações das empresas Coca Cola (abril) e Tambasa 

(Setembro), com o objetivo de alinhar o aprendizado teórico com a prática. 

 

Visando aliar a teoria e prática, os alunos da disciplina Auditoria da Qualidade, acompanhada 

pela professora Lourdes Helena, realizaram uma auditoria, interna na empresa Quality 

Serviços de Limpeza e segurança. Todos os preparativos, folhas de verificação (check list) 

foram elaboradas pelos alunos, que, inclusive, realizaram uma encenação da reunião de 

abertura.  

 

Foram realizadas visitas técnicas nas instalações das empresas Coca Cola (Abril) e Tambasa 

(Setembro), com o objetivo de alinhar o aprendizado teórico com a prática. 
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Visando aliar a teoria e prática, os alunos da disciplina Auditoria da Qualidade, acompanhada 

pela professora Lourdes Helena, realizaram uma auditoria, interna na empresa Quality 

Serviços de Limpeza e segurança. Todos os preparativos, folhas de verificação (check list) 

foram elaboradas pelos alunos, que, inclusive, realizaram uma encenação da reunião de 

abertura.  

 

Foram, ainda, realizadas visitas técnicas nas instalações do Aeroporto de Confins, no 

Diamond Mall, na Aethra Sistemas Automotivos, FPT Industrial, Milwaukee BH Motorcycles e 

Coca Cola Femsa com o objetivo de alinhar o aprendizado teórico com a prática. 

 

Em 2020 não foi possível as visitas técnicas presenciais. Substituímos por vídeos feitos em 

processos industriais, em empresas diversas. 

 

Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

 

 A Gestão de Recursos Humanos é uma estratégica das empresas cuja principal missão é 

gerenciar as relações humanas em prol dos objetivos da Organização e do Colaborador. Para 

atuar na área, o profissional precisa entender o ambiente no qual está inserido e para 

desenvolver habilidades inerentes a Gestão de Recursos Humanos é necessária uma 

formação de nível superior com o tempo de duração de dois anos. Junto com a matriz 

curricular  e a proposta pedagógica fizemos a proposta do Projeto Interdisciplinar no Curso de 

Gestão de Recursos Humanos com desafios da Gestão de Recursos Humanos na 

Modernidade Inovações e Integração das atividades do Setor de Recursos Humanos nas 

empresas, além de promover as competências necessárias para formação do egresso do 

Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos que aproxima o aluno, desde o 

primeiro período do curso das práticas de sua profissão, por meio de contato direto com 

profissionais da área. 

 

O Curso de Gestão de Recursos Humanos no ano de 2020 enfrentou um grande desafio que 

foi o ensino remoto devido a Pandemia da COVID-19, sendo assim, a instituição teve suas 

salas de aulas substituídas pelo ensino remoto. 

 

Os Professores do Curso de Gestão de Recursos Humanos tiveram que se reinventar todos 

os dias para dar continuidade nas atividades pedagógicas e cumprir o Plano de Ensino e o 

Calendário Acadêmico. O Período foi desafiador também promissor para a inovação do 
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ensino, plataformas digitais se tornaram grandes aliadas no processo de ensino-

aprendizagem em todos os dias do ensino.  

 

Iniciamos com a plataforma zoom A plataforma Zoom permitiu chamadas de vídeos para 

darmos as aulas remotas. Aperfeiçoamos e migramos para a Plataforma TEAMS que possuiu 

maiores recursos digitais e permitiu melhor integração com a Plataforma Moodle. 

 

Todas as ferramentas digitais utilizadas tinham interface com a Plataforma Moodle que é 

nossa plataforma acadêmica, local que fica armazenado os conteúdos postados pelos 

professores, os Planos de Ensino e atividades de desenvolvimento e fixação do 

conhecimento, foram postadas as provas intermediárias, provas finais, provas de exame 

especial, os projetos interdisciplinares, projetos de extensões e Mesas Redondas. 

 

O Curso de Gestão de Recuros Humanos no ano de 2020 como forma de preparar e capacitar 

os alunos desenvolveram ações no decorrer do ano com atividades inovadoras pelas 

plataformas digitais que contribuíram para o aprendizado e engajamento dos alunos, além de 

atividades promovendo mais eventos de capacitação agregando valores e fortalecendo a 

formação profissional dos discentes, sendo todos os eventos realizados pelas plataformas 

digitais. 

 

O curso de Gestão de Recursos Humanos tem como objetivo formar profissionais com 

capacidade gerencial e analítica para atuar de forma dinâmica e inovadora, sabendo enfrentar 

os desafios de diferentes cenários econômicos. Nesse sentido, o Unihorizontes zela pela 

qualidade dos processos de trabalho, neste ano de 2020 inovou por meio do Portal 

Acadêmico, Aplicativo de Celular, Plataforma Moodle, Plataformas Digitiais que permitiram a 

estrutura de comunicação entre a coordenação de curso, o corpo docente e discente. 

 

 As comunicações ocorreram também por grupo de WhatsApp, email´s e por meio da sala 

virtual no Portal Acadêmico que foi um canal de comunicação  criado para os alunos e a 

coordenadora do Curso de Gestão de Recursos Humanos  com agenda para atendimento dos 

alunos do Curso a agenda era nas terças  feiras no turno da noite ás 18:00 as 19:15 a sala 

virtual teve como objetivo de reduzir as dúvidas, reduzir as ansiedades dos alunos neste 

momento de pandemia e levar informações corretas, confiáveis de forma clara e transparente. 
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Com os professores também foi estabelecido um canal de comunicação pelo WhatsApp para 

feedbacks para esclarecimentos de dúvidas, para criar um círculo de confiança, organização 

e planejamento do trabalho acadêmico. 

 

O Curso de Gestão de Recursos Humanos no ano de 2020 como forma de preparar e 

capacitar os alunos teve como ações o desenvolver no decorrer do ano atividades inovadoras 

pelas plataformas digitais que contribuíram para o aprendizado e engajamento dos alunos, 

além de atividades promovendo mais eventos de capacitação docente e discente agregando 

valores e fortalecendo a formação e capacitação por meio das plataformas digitais utilizadas 

neste ano de 2020, para prosseguir o processo de ensino-aprendizagem em meio a pandemia 

da COVID-19. 

 

Os processos de trabalho, tais como manuais de uso de software (Portal Acadêmico, 

Aplicativo de Celular, ferramentas digitais e Plataforma Moodle) além de diretrizes gerais de 

como a instituição funciona, diretrizes de desenvolvimento das aulas (metodologias ativas de 

ensino) e elaboração de provas (de forma a tornar o processo avaliativo mais adequado) e 

ações planejadas e distribuídas aos professores a cada semestre permitiram a continuidade 

do processo na pandemia. 

 

O Curso possui o Projeto Interdisciplinar (PI), pilar pedagógico de maior diferencial do Centro 

Universitário Unihorizontes, pois integra os diversos conhecimentos fragmentados nas 

disciplinas curriculares, possibilitando ao aluno o contato com o método científico, levando-o 

a definir um objeto de pesquisa e coletar informações, analisar e elaborar um produto final e 

complementar a sua formação. Além de promover as competências e habilidades necessárias 

para a formação do egresso em Recursos Humanos, aproxima o aluno, desde o primeiro 

período do curso, das práticas da sua profissão, por meio de contato direto com profissionais 

da área e enriquecem sua base conceitual ao exigir um maior embasamento teórico antes de 

se efetivarem as pesquisas de campo. 

 

Os temas e subtemas abordados no Projeto Interdisciplinar mudaram ao longo dos semestres 

no triênio (2018-2019-2020) a saber: 

  

Primeiro Semestre do Curso 

Tema 2018: A Gestão Estratégica de Recursos Humanos nas Organizações. Subtemas: 

Gestão por Competência; Gestão de Compliance; Gestão por Resultados no RH; 

Comunicação no Contexto das Organizações; Conflito entre gerações; Implantação da 
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Compliance nas organizações; Competências Socioemocionais; Efeitos da diversidade de 

gênero no trabalho. 

 

Tema 2019: Desafios da Gestão de Recursos Humanos na Modernidade. Subtemas: 

Participação do RH nas mídias sociais; UP Grade das atuais ferramentas do RH; O Perfil do 

Novo Profissional do RH; Conceito do RH 3.0. 

 

Tema 2020: Papel do RH na indústria 4.0; Atração e retenção de talentos; O perfil do novo 

profissional do RH; RH e as Mídias Sociais. 

 

Segundo semestre do curso 

Tema 2018: Inovações Tecnológicas e de Processo no RH das Empresas. Subtemas: A 

Tecnologia e a desqualificação do profissional de RH; A Quarta Revolução Industrial para o 

Setor de RH; Recursos tecnológicos voltados para inovações do RH. A Importância da 

Governança Corporativa: os impactos no RH; Automação de Processos da Gestão de RH; A 

Quarta Revolução Industrial para o Setor de RH; Integração de novas tecnologias e 

ferramentas na Gestão do Setor de RH; Quebra de paradigma com as mudanças tecnológicas 

no Setor de Recursos Humanos.  

 

Tema 2019: Mudanças Tecnológicas no Setor de Recursos Humanos. Subtemas: Aplicativos 

para Recrutamento e Seleçao; Big Data e análise de Dados do RH; Softwares para o RH; 

Desafios do trabalho remoto; Flexibilização do trabalho; Games Corporativos; Softwares e 

Obrigações Acessórias no RH; Desafios do trabalho remoto e ferramentas virtuais. 

 

Tema 2020: Inovações e integração das atividades no setor de Recursos Humanos nas 

empresas. Subtemas: Aplicação da Inteligência Artificial no RH; Desenvolvimento de 

competências; Perfil estratégico no desenvolvimento de talentos e conquistas das metas; 

Retenção de talentos; Inteligência Artificial aplicada a Gestão de Pessoas; LGPD – Lei Geral 

de Proteção de Dados; Indicadores de desempenho no RH; Automatizaçao dos processos na 

Gestao de RH. 

 

Teceiro semestre do curso 

Tema: Saúde mental no trabalho. Subtemas: Prazer e sofrimento no trabalho do profissional 

de RH; Stress ocupacional e qualidade de vida; Síndrome de Burnout; Assédio moral e seus 

reflexos na saúde; prazer e sofrimento no trabalho do profissional de RH; Stress ocupacional 
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e qualidade de vida; Assédio moral e atitudes retaliatórias; O Sentido do trabalho para os 

trabalhadores invisíveis. 

 

Quarto semestre do curso 

Os alunos do Quarto Semestre desenvolveram a atividades de Mesa Redonda que é em 

conformidade com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) e pela Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 444 de 

30 de maio de 2018 no 1º sem semestre de 2019 e Portaria do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisa (INEP) nº 518 de 31 de maio de 2019 no 2º semestre de 2019. O Centro 

Universitário Unihorizontes vem intensificando sua tarefa de proporcionar ao estudante uma 

sólida capacitação nos temas de formação geral.  

 

Como forma de apoio e suporte aos alunos do Curso de Gestão de Recursos Humanos para 

elaboração dos seus Projetos Interdisciplinares e Trabalho Prático de Conclusão de Cursos 

foram oferecidos Aulões de Metodologia Científica nas Unidades do Santo Agostinho. 

 

Foi realizada Palestra com tema: A Visão e Ação para o novo mercado de trabalho (um convite 

para um novo olhar) ministrado pela Psicóloga Adriana Bicalho, Mestre em Gestão Social, 

educação e desenvolvimento. 

 

Como forma de motivar os alunos na carreira foi ministrada uma Palestra com o tema 

Coaching e Liderança: Desenvolvimento e Manutenção, ministrada por Michelle Dutra. 

 

O PEAG – Programa Excelência Acadêmica da Graduação se consolidou e os “Debates 

Contemporâneos” foram realizados com palestras ministradas aos sábados que 

complementaram a formação geral do futuro gestor de Recursos Humanos.  

 

Palestra também realizada com objetivo de criar identidade dos alunos de Gestão de 

Recursos Humanos com o curso, com o tema Lider Coach com a Palestrante Márcia 

Saturnino, Psicóloga e atendimento em Coaching. 

 

Os alunos do Curso Gestão de Recursos Humanos também participaram em setembro o dia 

do Ensino Responsável que contou um dia de eventos no Centro Universitário Unihorizontes, 

com o apoio dos Núcleo de Atendimento Social, Núcleo de Atendimento Jurídico, Núcleo de 

Apoio Contábil e Fiscal e o Núcleo de Práticas de Engenharia Civil. 
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Tivemos palestras com os temas: Empoderamento Feminino, Violência contra a Mulher, 

machismo, autoestima, participação política respeito as minorias, etc. Ministrada pela 

palestrante Ana Paula Siqueira. 

 

Foi com os alunos do curso uma palestra com o tema Comportamento Organizacional com 

foco nas Práticas Empresariais com a Palestrante LIDIANE FLAVIA SILVA ANDRADE. 

 

Foi realizado um debate com o tema Gestão de Carreira e Talentos com três palestrantes 

sendo eles: Professora Liliane Drumond que é mestre em Administraçao, Coordenadora dos 

Cursos de Gestão de Recursos Humanos e Ciências Contábeis do Unihorizontes, o 

Palestrante Wanderley Amorim que é Diretor de RH da Ápex Tool Group da América Latina 

Especialista em Gestão Empresarial de Liderança e Graduado em Administraçao pelo 

Unihorizontes, Palestrante Távida Magalhães People Manager na Sympla, Mestre 

Administração Coach e Mentora de Carreiras e Professora Ana Karine Nery, Mestre em 

Administração, Psicológa e professora da Unihorizonte. O debate foi justamente sobre a 

carreira e ascenção profissional. 

 

Foram realizados Workshops referentes ás   Declarações do   Imposto de Renda Pessoa 

Física 2019, na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro com a Professora e 

Coordenadora do Curso Liliane Penido Drumond e com a participação dos alunos, 

comunidade e professores que teve como objetivo abordagem da obrigatoriedade da entrega, 

pagamento, tipos de rendimento, prazo de entrega, principais documentos, deduções, bens, 

direitos, dívidas, declaração completa e declaração simplificada como forma de capacitação 

dos alunos de Gestão de Recursos Humanos. E-Social: suas mudanças e implicações ambos 

realizados pelo Professor Victor Hugo na Unidade Barreiro e pela egressa Carina Fonseca 

Dias na Unidade Santo Agostinho. 

 

Foram realizados também Seminários com o tema referente ao Microempreendedor Individual 

(MEI), na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro, com a Professora e Coordenadora 

do Curso Liliane Penido Drumond e com a participação dos alunos, comunidade e professores 

que teve como objetivo abordagem da obrigatoriedade da entrega da declaração DANSMEI, 

apuração do imposto e controle dos gastos. Além de abordar: As Vantagens de ser MEI; 

Registros do MEI; quando se legalizar o MEI; Emissão de Notas Fiscais no MEI; 

Aposentadoria do MEI; Contratação de empregado pelo MEI; A burocracia do MEI; Restrições 

do autônomo registrado; Cancelamento do MEI; Evolução para microempresa; Atividades 

Permitidas pelo MEI; Extinção de atividades pelo MEi. 
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Devido a pandemia da COVID-19, realizamos no dia 19/09/2020 um Debate Contemporâneo 

remoto com o tema: Revolução no-code: Criando Soluções digitais para problemas reais com 

o Palestrante Fellipe Pereira Heltman. 

 

Tivemos duas visitas técnicas realizadas como forma de apresentar aos alunos o mercado de 

trabalho e as inovações tecnológicas para aguçar as habilidades e competências dos alunos 

e gestores de Recursos Humanos. 

 

Visita técnica na Escape 60 Minutos foi uma experiência vivenciada em um ambiente de 

mistérios e especialmente desenvolvido para aguçar as habilidades e inteligência dos alunos. 

Os alunos ficaram numa sala trancados por uma hora para decifrar códigos, achar itens 

escondidos, resolver enigmas e conseguir encontrar a saída. Comunicação, liderança, 

raciocínio lógico e trabalho em equipe foram analisados de uma forma inovadora. A outra 

visita técnica foi na Empresa Accenture empresa líder na adoção de tecnologias no mercado 

com foco na inovação e tecnologia em consultoria de Recursos Humanos. 

 

Os alunos do Curso de Gestão de Recursos Humanos também participaram em setembro do 

Dia do Ensino Responsável que contou um dia de eventos no Centro Universitário 

Unihorizontes com o apoio do Núcleo de Atendimento Jurídico em todo o triênio. 

 

O Curso de Gestão de Recursos Humanos no dia 26 de setembro de 2020 participou do Dia 

do Ensino Responsável, evento realizado remoto contou com os seguintes temas e 

palestrantes: 

 

Primeiro momento foi um debate por meio da roda viva com o tema: desafios da atualidade 

(Racismo, depressão, violência contra a mulher, segurança e internet) com os debatedores 

Professor José Carllos Batista, Marina Colares, Ivone Fonseca Leite, Carlos Alberto 

Zanandreis e Professora Suênya com o moderador Emerson Rodrigues. Tivemos um 

momento cultura com o Rapper Mano LDO. E com a participação do Curso de Ciências 

Contábies o momento da palestra com a professora Liliane Drumond com o tema 

Microempreendedor e o auxílio emergencial. O Curso de Gestão de Recursos Humanos 

participou do Momento Empreendedorismo com a Professora Ana Karine Nery. 

 

No dia 03 de outubro de 2020 comemorou-se o dia do Tecnólogo com Debates 

Contemporâneos com temas: 
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- Uso de Armas menos letas em atividades de segurança e logística 

Palestrante: Professor André Henrique de Oliviera Sanches 

- Planejamento de Carreira e Ascensão Profissional 

Palestrante: Ana Karine Nery 

 

Os alunos desenvolveram um projeto e apresentaram com temas relevantes e essenciais para 

os alunos e para a comunidade, com o objetivo de conscientização diante da importância dos 

temas em destaques: 

 

Alunos apresentaram o Projeto na Semana do Contador com o tema: “Setembro Amarelo”: 

Se a dor não é sua não chame de drama! Com o projeto de conscientização sobre o suicídio; 

 

Alunos apresentaram no Auditório para os demais colegas e para a comunidade a Campanha 

“Outubro Rosa” de conscientização em combate ao Câncer de Mama, sensibilizando e 

mobilizando as mulheres da comunidade acadêmica para fazerem a prevenção. Inclusive na 

palestra tivemos a presença de pessoas que estavam em tratamento com o Câncer de Mama 

e aproveitaram para dar seu depoimento. Evento muito produtivo e participativo com a 

comunidade; 

 

Houve sensibilização aos homens da Campanha “Novembro Azul” no sentido de se 

prevenirem para fazerem a prevenção. 

 

Como forma de criar identidade com o Curso de Gestão de Recursos Humanos tivemos um 

sábado de oficina com elaboração de currículo, dicas de emprego, orientações profissionais 

e muita descontração. 

 

Foram feitas doações de livros infantis pelos alunos para a Creche São Vicente de Paula nas 

imediações da unidade do Barreiro e com um encerramento do ano letivo positivo que agregou 

aos alunos valores e fortaleceu sua formação profissional além do engajamento do aluno com 

seu curso e com sua instituição de ensino. 

 

O ano de 2020 para o Curso de Gestão de Recursos Humanos foi um ano desafiador, inovador 

e de muitas mudanças. Os professores tiveram que se reinventarem e aprenderm novas 

formas didáticas de ensino para explanar os conteúdos acadêmicos conforme estabelecido 

nos planos de ensinos. Embora isso pareceu desafiador em um primeiro momento, há muitos 

pontos positivos. E inegável que a pandemia acelerou a migração digital. Com o isso acelerou 
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o ensino híbrido que tende a ganhar força com metodologias e inovações no que tange a 

educação. 

 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Segurança Privada 

 

O Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Segurança Privada do Centro Universitário 

Unihorizontes, partindo-se da concepção de que a formação consiste em um processo no qual 

os estudantes, muitos dos quais já atuantes no mercado da segurança privada e pública, 

necessitam de condições propícias para a qualificação daquele que se tornará gestor em 

segurança estratégica, e da concepção de que neste processo didático-pedagógico e 

sistêmico-organizacional prevalece a intenção pedagógica na formação técnica, ética e 

profissional com vistas à formação do sujeito, do profissional e do cidadão, promoveu no 

triênio (2018-2019-2020), por meio da Coordenação e Corpo Docente, intensa discussão 

sobre a matriz curricular, propondo alterações em grande parte das disciplinas. 

 

A missão pedagógica na formação técnica, ética e profissional com vistas à formação do 

sujeito, do profissional e do cidadão, futuro Gestor de Segurança Privada prevaleceu. O 

Centro Universitário Unihorizontes em 2020, promoveu, por meio da Reitoria, Coordenação 

de curso, NDE, Colegiado e Corpo Docente uma intensa busca por novos meios tecnológicos 

e constante capacitação do corpo docente com objetivo de não se perder de vista o foco 

principal do processo ensino-aprendizagem, diante do cenário de pandemia que se instalou 

no país a partir de meados de março.  

 

Assim, o grande desafio que despontou à frente do Curso de Gestão da Segurança Privada 

foi, ao longo do primeiro semestre, sendo descortinado e ultrapassado. Exemplo disso foram 

as tecnologias utilizadas pelo corpo docente na preparação e condução de aulas, que permitiu 

a adesão do corpo discente e a sua permanência no curso. Se por um lado houve um pequeno 

prejuízo com relação às visitas técnicas, tão comuns no curso, e que não puderam ser 

realizadas presencialmente, por outro, a oferta de eventos online permitiu uma grande 

interdisciplinaridade e o aumento significativo no conteúdo discutido e apropriado pelos 

alunos. Ainda, se por um lado, perdeu-se o convívio social, ganhou-se em conteúdo e 

diversidade de meios didáticos. 

 

Desta forma, no 1º semestre, houve uma consequente adaptação das disciplinas presenciais 

para disciplinas síncronas com a utilização das plataformas Zoom, Microsoft TEAMS, Google 
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Meet; orientações e discussões individuais e em grupo por meio de chats e fóruns no 

WhatsApp e Skipe; aulas gravadas no Youtube e Facebook e ainda uso do e-mail institucional 

para melhor interação entre professor-aluno. Os professores disponibilizaram conteúdos 

diversos e realizaram atividades por meio do Ambiente Virtual Moodle, que também permitiu 

a realização das avaliações. 

 

 No 2º semestre, por estratégia institucional, todas as aulas síncronas foram realizadas na 

plataforma MIcrosot TEAMS, pelo que tanto corpo docente quanto discente foi capacitado 

para a sua utilização. O Ambiente Virtual Moodle também se manteve como central para a 

disponibilização de conteúdo e realização de atividades e avaliações. 

 

No triênio (2018-2019-2020) o Projeto Interdisciplinar do Curso de Graduação 

Tecnológica em Gestão da Segurança Privada, após reuniões pedagógicas com professores 

sofreu alteração nos seus subtemas.  

 

O objetivo do Projeto Interdisciplinar do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da 

Segurança Privada é de possibilitar que os alunos possam se confrontar com as necessidades 

da Segurança Privada e também os motivos, fatores e consequências de sua atuação 

profissional, através da estruturação da pesquisa em três níveis, individual, social e 

institucional, de modo que o aluno possa ampliar seus conhecimentos sobre a Segurança 

Privada, para além dos conteúdos ministrados nas disciplinas, levando em conta o que ocorre 

em nível micro e macrosocial, político, econômico e cultural. Assim, os alunos trabalharam 

com o tema Segurança Privada e Indivíduo e com os seguintes subtemas: A Privacidade dos 

Profissionais da Segurança Privada nas investigações sociais; A Delimitação de Papeis na 

Segurança Privada: Gestores e Operadores; Aspectos Vitimizadores dos Indivíduos e sua 

relação com a Segurança Privada; A Prestação de Serviço de Segurança Privada sob a ótica 

de contratantes e contratados; A Saúde do Profissional da Segurança Privada.  

 

Assim, no triênio os alunos trabalharam com os seguintes subtemas: 

 

 Investigações sobre profissionais da Segurança Privada x privacidade;  

 A Segurança Privada sob a ótica dos Gestores e Operadores de Segurança; Privada; 

Vitimização e Segurança Privada; 

 Profissionais da Segurança Privada: novos ramos de atuação;  

 Relação social entre contratado e contratante;  

 A formação do gestor da Segurança Privada;  



285 

 

  

 A Segurança Privada e a Era Virtual. 

 Segurança Privada e Urbanismo;   

 Economia e Segurança Privada;   

 A Proteção do Profissional da Segurança Privada; 

 Vitimização Empresarial e Segurança Privada;   

 Ataques Virtuais às Organizações;   

 Cultura de Segurança nas Organizações. 

 Estatuto da segurança privada;  

 Estatuto do desarmamento; 

 Insegurança Mundial e Segurança Privada;   

 Criminalidade e Segurança Privada;  

 Desenvolvimento Sustentável da Segurança Privada;   

 Integração Operacional em Segurança; 

 Criptomoedas; 

 Sigilo profissional; 

 A Privacidade dos Profissionais da Segurança Privada nas investigações sociais;  

 A Delimitação de Papeis na Segurança Privada: Gestores e Operadores;  

 Aspectos Vitimizadores dos Indivíduos e sua relação com a Segurança Privada;  

 A Prestação de Serviço de Segurança Privada sob a ótica de contratantes e contratados;  

 A Saúde do Profissional da Segurança Privada.  

 Segurança Privada e Mobilidade Urbana;  

 Segurança Privada sob a Ótica da Economia;  

 A Influência da Globalização na Segurança Privada;  

 Criminalidade e Segurança Privada; Política e Cultura de Segurança nas Organizações 

 Estatuto do desarmamento: implicações para a Segurança Privada;  

 Inteligência e Contrainteligência diante da Insegurança Mundial;  

 Sistema Único de Segurança Pública: implicações para a Segurança Privada;  

 A Proteção dos Ativos das Organizações na Era Virtual;  

 A Segurança Privada e o Desenvolvimento Sustentável das Organizações. 

 Segurança Privada e Mobilidade Urbana;  

 Influência Econômica na Segurança Privada;  

 Segurança Privada e Globalização;  

 Criminalidade e Segurança Privada;  

 Política e Cultura de Segurança nas Organizações;  

 Desenvolvimento Sustentável das Organizações de Segurança Privada; 

 Transporte e segurança de fronteiras;  
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 Inteligência Corporativa no Século XXI;  

 Ataques Cibernéticos nas Organizações; 

 Naturais e Segurança Privada;  

 Uso de Armamentos na Segurança Privada; 

 Para onde caminha a Segurança Privada? Aspectos jurídico e profissional; 

 Desastres naturais e segurança privada; 

 Grandes áreas de atuação: portuária, ferroviária, rodoviária ou florestal; 

 Uso de armamentos na segurança privada: limites e gestão; 

 Segurança privada e movimentos sociais;  

 Influência econômica na segurança privada;  

 Criminalidade e segurança privada;  

 Política e cultura de segurança nas organizações;  

 Desenvolvimento sustentável das organizações de segurança privada; 

 Inteligência corporativa no século XXI;  

 Ataques cibernéticos nas organizações;  

 

Foram ofertadas diversas atividades para os alunos pariciparem, interagirem, 

complementarem seus conhecimentos, trocarem informações entre colegas, entre cursos, 

entre profissionais, etc. durante a Semana do Projeto Interdisciplinar, tais como:  

 

a) Oficinas e Workshops:  

 Estratégia e inteligência, com o Prof. Marcelo Torres de Barros;  

 Como Construir um TPCC de Qualidade, com aluno egresso Felipe Assis de Souza e o Prof. 

Carlos Alberto Zanandreis da Silveira;  

 Formação de Brigada de Incêndio, com o prof. Paulo Sérgio Silva;  

 Lei de Proteção de Dados, com o Advogado Thiago Loures Machado Moura Monteiro. 

 Como Desenvolver um Projeto de Marketing para um Empreendimento, com o Prof. Paulo 

Sérgio Silva. 

 Como Fazer um Planejamento de Segurança, com o prof. Carlos Alberto Zanandreis da 

Silveira e com o aluno egresso do Curso de Gestão da Segurança Privada, Yuri Pinheiro de 

Macedo; 

 Suporte Básico da Vida: Reanimação Cardiorrespiratória, com o Prof. Paulo Sérgio Silva. 

 Suporte Básico de Vida: a Importância da Reanimação Cardiorrespiratória, com o prof. Paulo 

Sérgio Silva; 

 Segurança do Trabalho: a Segurança sobre o Vies das NR's, com o professor acima; 
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 Workshop de Estória Cobertura: Atividade de Inteligência e Segurança da Informação, com 

Felix Galdino - CB PM, Agente de Informações SIPOM/PMMG; 

 Workshop: Gerenciamento de Crise e Preservação do Local de Crime, com Wilson Marcolino 

Fonseca, Investigador da Polícia Civil, Instrutor Técnico da Escola Brasil de Vigilantes; 

 Estratégia e inteligência, com o Prof. Marcelo Torres de Barros;  

 Como Construir um TPCC de Qualidade, com aluno egresso Felipe Assis de Souza e o Prof. 

Carlos Alberto Zanandreis da Silveira;  

 Formação de Brigada de Incêndio, com o prof. Paulo Sérgio Silva;  

 Lei de Proteção de Dados, com o Advogado Thiago Loures Machado Moura Monteiro. 

 Como Desenvolver um Projeto de Marketing para um Empreendimento, com o Prof. Paulo 

Sérgio Silva. 

 

 

b) Palestras:  

 Conhecendo a Guarda Municipal, com os Guardas Municipais de Belo Horizonte, Nelson 

Martins (Assessor de Comunicação) e Alexander Real (Subinspetor);  

 Violência Interpessoal e Intolerância na Atualidade, com o Advogado e Prof. Da Academia da 

Polícia Civil de Minas Gerais, Vinicius Caldas;  

 Consultoria em Segurança e Investigações, com o Especialista Corporativo de Segurança 

Empresarial, Diretor Corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas 

da Usiminas, Paulo Roberto Farias de Sá. 

 Inteligência Artificial no Cotidiano, com o Prof. Fabricio Sabino Carvalho;  

 Inteligência Aplicada ao Transporte Rodoviário, com o Gestor de Segurança da empresa 

Patrus Transportes, Eroildo Assunção;  

 Dicas de Segurança Pessoal, com o prof. Hugo e silva. 

 Crimes Cibernéticos, com a Dra. Paloma Boson Kairala, Delegada de Polícia Civil; 

 Gestão de Contratos, com Vera Araújo, Analista de Gestão de Contratos da empresa Valle; 

 Segurança e Logística em Transporte de Cargas, com Marcelo Torres Barros, Gestor d 

Segurança da Coca-Cola. 

 Crimes Cibernéticos, com Valdir de Almeida de Freitas, Escrivão da Polícia Federal, integrante 

do Núcleo de Inteligência Fazendária. 

 Conhecendo a Guarda Municipal, com os Guardas Municipais de Belo Horizonte, Nelson 

Martins (Assessor de Comunicação) e Alexander Real (Subinspetor);  

 Violência Interpessoal e Intolerância na Atualidade, com o Advogado e Prof. Da Academia da 

Polícia Civil de Minas Gerais, Vinicius Caldas;  



288 

 

  

 Consultoria em Segurança e Investigações, com o Especialista Corporativo de Segurança 

Empresarial, Diretor Corporativo de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas 

da Usiminas, Paulo Roberto Farias de Sá. 

 Inteligência Artificial no Cotidiano, com o Prof. Fabricio Sabino Carvalho;  

 Inteligência Aplicada ao Transporte Rodoviário, com o Gestor de Segurança da empresa 

Patrus Transportes, Eroildo Assunção;  

 Dicas de Segurança Pessoal, com o prof. Hugo e silva. 

 

c) Roda de Conversa e Discussão de Cases:  

 Compliance e Riscos na Atualidade, com a Profa. e Mestranda do Unihorizontes, Christienne 

Lopes da Silva;  

 Prevenção a Ataques de Organizações Criminosas, com o Prof. Adenilton Oliveira de Souza. 

 Como Montar um Evento Seguro, com o prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira. 

 

d) Feira de Tecnologias para a Segurança Privada com a apresentação das empresas Lord 

Drones e Extiminas; com a apresentação das empresas Lord Drones e Extiminas. 

 

e) Mesas Redondas com as seguintes temáticas:  

 

 Inovação Tecnológica;  

 Democracia;  

 Ecologia;  

 Relações de Trabalho;  

 Sociodiversidade e Multiculturialismo: Violência, Tolerância/Intolerância, Inclusão/Exclusão e 

Relações de Gênero. 

 Ciência, Tecnologia e Inovação;  

 Estado, Sociedade e Trabalho;  

 Acessibilidade e Inclusão Social;  

 Meio Ambiente: Natureza e Intervenção Humana. 

 Inovação Tecnológica; 

 Tecnologia e Inovação; 

 Ética, Democracia e Cidadania; 

 Relação Social entre Contratado e Contratante; 

 Relações Étnico-Raciais; 

 Solidariedade/Violência. 

 Democracia; Ecologia;  
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f) Livro Comentado: A Luta Pelo Direito, com os profs. Hugo e Silva e Míriam de Oliveira 

Rondas. 

 

g) Documentário Comentado: Sobre a Gente, com a Profa. Sheila Venâncio Branco. 

 

 Gestão De Riscos Operacionais - ISO 31000, com Paulo Roberto Farias De Sá (Especialista 

Corporativo de Segurança Empresarial, Diretor Corporativo de Desenvolvimento 

Organizacional e Gestão de Pessoas da Usiminas. 

 

h) Discussão de Caso: 

 

 Considerações sobre a Segurança Pública Brasileira, com Isaías Henrique Silva, Investigador 

da da Polícia Civil, Professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. 

 

i) Roda de Conversa: 

 

 Compliance e Riscos na Atualidade, com a Profa. e Mestranda do Unihorizontes, Christienne 

Lopes da Silva; Prevenção a Ataques de Organizações Criminosas, com o Prof. Adenilton 

Oliveira de Souza. 

 Como Montar um Evento Seguro, com o prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira. 

 

Diante do objetivo de intensificar as ações de extensão e atender à Resolução nº 7, de 2018, 

da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, o Centro Universitário 

Unihorizontes promoveu a revisão de todos os PPC´s onde foram incorporadas mudanças 

objetivando a garantia de pelo menos 10% da carga horária do curso na forma de atividades 

de extensão. Assim, a adoção de atividades e práticas de extensão foi realizada no Curso de 

Gestão da Segurança Privada, a começar pela reformulação da matriz curricular de modo a 

contemplar a disciplina de Iniciação à Extensão, acompanhado pela mudança no Projeto 

Interdisciplinar realizado pelos alunos do 3º semestre que passaram a executar o Projeto de 

Extensão. Além disto, houve a ampliação das horas de atividades complementares de modo 

que os alunos possam cumprir até 40% destas horas em extensão. 

 

No desenvolvimento do Projeto de Extensão e Responsabilidade Social, os alunos do terceiro 

semestre do curso realizaram no 1º semestre de 2020, o diagnóstico de riscos e 
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vulnerabilidades de segurança de uma pequena ou média empresa, empreendimento ou 

entidade, de uma das seguintes áreas: 

 

 Comercial (exceto alimentos e bebidas); 

 Eventos de pequeno e médio porte (público não superior a 3 mil pessoas); 

 Industrial; 

 Hotelaria; 

 Serviços (exemplo: mecânica; gráfica; laboratório de análise clínicas e radiografias; 

lavanderia; decoração e paisagismo; transporte, armazenagem e distribuição; turismo e lazer, 

entre outros). 

 

Além disto, dentro das 80 horas de atividades complementares que o aluno do Curso 

Tecnológico de Gestão da Segurança Privada deverá cumprir, estão reservadas 32 horas em 

atividades de extensão. Assim, o aluno poderá executar uma ou mais das seguintes 

atividades: 

 

 Elaboração de projeto de inovação social e/ou tecnológica para uma empresa de segurança 

privada (segurança pessoal, patrimonial, escolta ou transporte de valores); 

 Elaboração de projeto de inovação social e/ou tecnológica para a segurança de 

empreendimentos imobiliários; 

 Elaboração e implementação de curso ou palestra para a comunidade para o desenvolvimento 

de conhecimento adquirido durante o curso, tais como: 

 

 Curso/palestra para Microempreendedores sobre Proteção de Dados Pessoais: os alunos 

deverão tratar da Lei nº 13.709/2018, que regula as atividades de tratamento de dados 

pessoais e que também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet e vem exigir dos 

gestores o cuidado com estas informações. Auxiliarão ao microempreendedor individual e as 

empresas de pequeno porte a lidar corretamente com os dados dos clientes e conscientizá-

los sobre o desenvolvimento de uma política de segurança da informação conforme 

a realidade empresarial e regra de negócio.  

 

 Curso/palestra sobre navegação segura na internet: os alunos deverão tratar dos seguintes 

tópicos: conceito sobre segurança na internet, golpes e ataques na internet, Códigos 

maliciosos, mecanismos de segurança e segurança em dispositivos móveis. 
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 Curso/palestra sobre prevenção de acidentes e riscos no dia a dia: alunos deverão 

desenvolver práticas sobre o conhecimento adquirido na disciplina de Segurança Pessoal. 

 

 Curso/palestra Básico de Gerenciamento de Crises: os alunos deverão propor um curso ou 

palestra para que o público possa desenvolver a capacidade de pensar situações de crise e 

tomar as decisões cabíveis nesta circunstância e desenvolver a capacidade crítica para 

decisões de maior impacto na organização. Poderão tratar dos seguintes conteúdos: conceito 

e características da crise, comitê de crise, gerenciamento de crise, continuidade de negócios.  

 

 Curso/palestra de Segurança em Condomínios: os alunos deverão tratar dos seguintes 

conteúdos: questões legais, riscos e problemas de segurança comuns em condomínios, teoria 

do triângulo do crime, medidas preventivas e reativas, tendo como públicoalvo, alunos, 

síndicos, moradores e porteiros de condomínios residenciais e comerciais e empresas 

administradoras de condomínios.  

 

 Curso/palestra Evento Seguro. os alunos deverão tratar dos seguintes conteúdos: conceito 

de evento, tipos de eventos, questões legais relativas à segurança, planejamento de 

segurança para eventos., tendo como públicoalvo, alunos e comunidade em geral, empresas 

promotoras de eventos, empresas em geral.  

 

 Curso/palestra A importância do planejamento de segurança para as organizações. os alunos 

deverão tratar dos seguintes conteúdos: O que é planejamento de segurança, profissionais 

capacitados para realizarem os planos de segurança, custo x benefício da empresa segura, 

riscos possíveis de ocorrerem em organizações, tendo como públicoalvo, alunos, gerentes e 

empresários de organizações em geral. 

 

Dentro da programação da Semana do Ensino Responsável, aluno egresso e professor do 

Curso de Gestão da Segurança Privada apresentaram as seguintes palestras para a 

comunidade acadêmica do Unihorizontes e para o público externo: Aluno egresso, Rogério 

da Silva Cândido: Como Manter um Condomínio Seguro; Prof. Carlos Alberto Zanandreis da 

Silveira:  Evento Seguro.  

 

 

Ainda no 1º semestre de 2019 foi promovido o Evento Identidade do Curso de Gestão da 

Segurança Privada, com o objetivo de aproximar os alunos com a comunidade acadêmica 

profissional da área para a contínua troca de informações e a intensificação da identidade 



292 

 

  

com o curso. O evento foi realizado abordando os seguintes temas: manutenção de 

armamento e plano de carreira da Guarda Municipal. A primeira palestra foi sobre Manutenção 

de Armamentos com o Ten.PMMG, Ricardo Antônio Ferreira, e a segunda com os 

representantes da Guarda Municipal de Belo Horizonte, Nelson Martins (Assessor de 

Comunicação) e Alexander Real (Subinspetor), apresentando a instituição, seu plano de 

carreira e o processo de seleção por meio de concurso público. 

 

 

 

Além disso, no primeiro semestre, as disciplinas de "Gestão do Conhecimento, Inteligência e 

Contrainteligência", “Segurança da Informação e Segurança de Redes” e "Métodos e 

Técnicas de Investigação" promoveram atividades práticas nos laboratórios de informática 

para aproximar os alunos de softwares específicos e de busca de informações na rede de 

computadores de livre acesso. As disciplinas de “Planejamento Estratégico e Projetos em 

Segurança” e “Gerenciamento de Riscos” também promoveram atividades práticas com os 

alunos para que pudessem aplicar as técnicas de coleta de dados e diagnóstico e as 

ferramentas de análise de riscos. 

 

No início de cada semestre o Centro Universitário Unihorizontes promoveu Treinamento no 

Moodle para os alunos da Segurança Privada, por meio de plantão, para treinamento e 

esclarecimentos das dúvidas. 

 

Em comemoração ao Dia do Ensino Tecnológico, todos os alunos do Curso de Gestão da 

Segurança Privada puderam assistir à palestra Dicas de Segurança para o uso correto de 

armamento na segurança privada, com o palestrante Mauro Procópio, Especialista pela 

ADESG em Estudos, Pesquisa e Estratégia; Especialista em Gestão de Pessoas; Supervisor 
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de Segurança Privada; Sargento da Reserva do Exército Brasileiro. No evento, também 

puderam tirar dúvidas sobre a postura e atitude de um gestor de segurança privada. 

 

Quanto às atividades práticas, as disciplinas de “Métodos e técnicas de investigação” e 

“Segurança da Informação e Segurança de Rede” realizaram atividades práticas no 

laboratório de informática para obtenção de coleta e pesquisa por meio da pesquisa em fontes 

livres na internet e com o desenvolvimento de atividades por meio do software CASEFILE. Já 

as disciplinas de “Combate a Fraudes e a Delitos Corporativos”, “Gestão da Contingência e 

Gerenciamento de Crises” e “Gerenciamento de Riscos”, promoveram atividades práticas com 

o uso de métodos e ferramentas próprias da segurança privada para a realização de 

levantamento de dados sobre empresas e cenários, diagnósticos e análises de risco. 

 

Por fim, ainda no segundo semestre, durante a semana de 14 a 18 de outubro de 2019, 

ocorreu a revisão de todos os planos de ensino do curso, com a participação ativa de 

coordenação e professores, para que possam ser implementados no primeiro semestre de 

2020. A revisão se deu nas ementas, objetivos de aprendizagem, competências enfatizadas, 

programa analítico, bibliografia básica e complementar. O objetivo é de atender às mudanças 

sociais, tecnológicas e mercadológicas que indicam a necessidade de constante atualização 

dos planos de ensino, além de atender às mudanças ocorridas na Matriz Curricular do Curso. 

 

No triênio, foram realizadas as seguintes visitas técnicas: 

 

a) Os alunos do 1º, 2º e 3º semestres do curso de Graduação tecnológica em Gestão de 

Segurança Privada, visitaram a empresa TOTVS, acompanhados pelo prof. Fabricio Sabino 

Carvalho. A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia da informação que desenvolve 

soluções de gestão empresarial e adota projetos de segurança da informação e Tecnologias 

em segurança na infraestrutura local. O encontro aconteceu no dia 17 de maio de 2019, nos 

horários de 14h às 18h. A visita técnica teve como objetivo a integração entre os participantes, 

principalmente pela troca de experiências, tira-dúvidas e cases de sucesso.   No início a 

funcionária Priscila Rodrigues de Oliveira Macedo iniciou o encontro falando sobre o 

funcionamento da área de gestão de pessoas. Os alunos assistiram a uma palestra sobre 

Segurança da informação e Projetos de Segurança com políticas adotadas pela empresa nas 

filiais do Brasil e no Vale do Silício, Califórnia, proferida pelo Gerente de Infraestrutura Bruno 

Fernando Viana Andrade. Além disso, a visita foi permeada com um Tour pelos andares da 

empresa e um coffe break disponibilizado para os alunos (as). Foram visitadas as áreas de 
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suporte técnico, desenvolvimento de software, de projetos, infraestrutura de servidores e de 

entretenimento.  

 

b) Os alunos do 3º semestre realizaram visita técnica ao Centro Integrado de Operações da 

Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), no dia 30 de maio de 2019, das 19h30min às 22h00, 

acompanhados da Prof. Sheila Venâncio. O objetivo da atividade prática refere-se ao 

acompanhamento do planejamento operacional da segurança/serviços dos órgãos municipais 

e, posteriormente, a integração das ações com as instituições estaduais. Foi apresentado o 

Plano Estratégico para o evento, seguida da visita guiada pelas instalações do COP-

BH.  Além disso, os alunos puderam acompanhar as atividades na Sala de Controle Integrado 

(SCI), onde há monitoramento em tempo real da rotina da cidade pelas instituições 

representadas no COP-BH - Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), BHTRANS, 

Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, SLU, Subsecretaria de Fiscalização, 

entre outras. 

 

c) Os alunos do 2º, 3º e 4º semestre puderam participar do evento INFORUSO – Seminário 

de Tecnologia da Informação com o tema “O HUMANO DIGITAL”, ocorrido nos dias Datas: 

01 e 02 de outubro/2019, no Palácio das Artes, sendo que os alunos puderam participar nos 

horários de 10h 30 as 12h 30. O objetivo da visita foi de apresentar novos negócios sobre 

Segurança da informação no seminário de inteligência artificial e seminário de Cybertalking, 

por meio de debates, networks. Os alunos foram acompanhados pelo Prof. Fabrício Sabino 

Carvalho. 

 

d) Visita técnica ao Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil de Minas Gerais: a visita teve 

como objetivo oferecer aos alunos conhecimentos básicos sobre anatomia, antropologia e 

perícias no morto, vez que, em suas atividades laborais, muitas das vezes são os primeiros a 

se deparem com indivíduos mortos ou em situação de extrema gravidade à saúde e poderão, 

desde que minimamente orientados, a preservar o local e solicitar apoio específico para o 

atendimento, almejando sempre a proteção à vida. Estas atividades são discutidas em sala 

de aula na disciplina de Direito Aplicado à Segurança Privada, com o intuito de demonstrar a 

legalidade da ação dos operadores e gestores em Segurança Privada diante de casos assim. 

 

e) Visita técnica na TOTVS, empresa brasileira de tecnologia da informação que desenvolve 

soluções de gestão empresarial: o objetivo da visita foi de proporcionar aos alunos 

conhecimentos sobre os processos administrativos e técnicos da organização, 

especificamente sobre segurança da informação e de redes. No início do encontro as turmas 
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foram recebidas com uma palestra sobre a história da empresa, missão, visão, valores e cases 

de sucesso em sua forma de trabalhar, proferida pela Assistente de Relações Humanas, 

Danielle Advento Amorim. 

 

Os alunos da Gestão de Segurança Privada fizeram um tour nos andares da empresa e 

conheceram a área de desenvolvimento de software, suporte ao cliente, projetos, 

entretenimento e a Infraestrutura de servidores. Após a atividade, o arquiteto de softwares, 

Thiago Quadros, preparou uma dinâmica de pergunta e respostas sobre a Política de 

segurança da informação, as permissões de acesso físico e lógico, desenvolvimento de novos 

projetos em inteligência artificial e regras de segurança adotadas na rede de computadores. 

 

Além disto, foi reiterado o papel da empresa em respeitar a diversidade e a individualidade 

dos trabalhadores em suas projeções de vida. Mas para isso, é preciso de um projeto de 

carreira para atrair, reter e motivar talentos, o que é essencial para a organização alcançar os 

resultados esperados. Um dos aspectos destacados foi a flexibilidade nas atividades 

exercidas e a disponibilidade de viagens corporativas nos Estados Unidos para funcionários 

destaques. 

 

A visita ocorreu no dia 21 de maio de 2018 para os alunos do 3º período, no horário de 14:30 

às 17h, sendo acompanhada pelo Prof. Fabrício Sabino, da disciplina de Segurança da 

Informação e Segurança de Redes. 

.  
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f) Visita técnica à Unidade Barro Preto do Centro Universitário Unihorizontes: as visitas foram 

realizadas pelos alunos das turmas do 3º e 4º semestre, como atividade comum das 

disciplinas de "Planejamento Estratégico e Projetos de Segurança", "Gestão do 

Conhecimento, Inteligência e Contrainteligência" e "Gerenciamento de Riscos". O objetivo das 

visitas foi o desenvolvimento de diagnósticos para a construção de plano de segurança. Em 

cada disciplina, os diagnósticos foram tratados por ferramentas e técnicas diferentes. 

 

g) Os alunos do 1º, 2º e 3º semestres do curso de Graduação tecnológica em Gestão de 

Segurança Privada, visitaram a empresa TOTVS, acompanhados pelo prof. Fabricio Sabino 

Carvalho.  

 

h)  Os alunos do 3º semestre realizaram visita técnica ao Centro Integrado de Operações da 

Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), , acompanhados da Prof. Sheila Venâncio. O objetivo 

da atividade prática refere-se ao acompanhamento do planejamento operacional da 

segurança/serviços dos órgãos municipais e, posteriormente, a integração das ações com as 

instituições estaduais. Foi apresentado o Plano Estratégico para o evento, seguida da visita 

guiada pelas instalações do COP-BH.  Além disso, os alunos puderam acompanhar as 

atividades na Sala de Controle Integrado (SCI), onde há monitoramento em tempo real da 

rotina da cidade pelas instituições representadas no COP-BH - Guarda Civil Municipal de Belo 

Horizonte (GCMBH), BHTRANS, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

SLU, Subsecretaria de Fiscalização, entre outras. 

 

Ainda no triênio foi promovido o primeiro evento Identidade e Gestão da Segurança Privada, 

com o objetivo de aproximar os alunos com a comunidade acadêmica profissional da área 

para a contínua troca de informações e a intensificação da identidade com o curso. 

 

Neste primeiro evento o convidado foi o empreendedor e consultor tecnológico de estratégia 

de segurança, Otavio Romano do Nascimento que desenvolveu palestra sobre Inteligência 

em Gestão de Riscos. Em sua palestra, falou sobre o problema da segurança no contexto 

social; oportunidade e potencial de mercado; Aplicações; Pessoal, Patrimonial, Estratégico 

(segurança da informação), Gestão de processos; Gestão de Risco; Tecnologias e cases 

sobre sensores, imagens e visão computacional, biometria digital, facial e íris, geolocalização, 

RFiD ativo e passivo, alarmes e monitoramento; Futuro hoje: Big Brother, Wireless e 

automação, Convergência mobile, Autogestão e apoio tático. 
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Além disso, as disciplinas de "Gestão do Conhecimento, Inteligência e Contrainteligência", ” 

Segurança da Informação e Segurança de Redes” e "Métodos e Técnicas de Investigação" 

promoveram atividades práticas nos laboratórios de informática como atividades de 

desenvolvimento e fixação do conhecimento para aproximar os alunos de softwares 

específicos e de busca de informações na rede de computadores de livre acesso. 

 

No dia 08/08/18, os alunos da turma do 4º semestre receberam a visita dos alunos egressos 

do semestre anterior, alunos estes que obtiveram acima de 80 pontos no Trabalho Prático de 

Conclusão de Curso, para proferir palestra com o tema A importância do TPCC na atividade 

profissional e acadêmica. Foram eles: 

 

 Thiers de Carvalho Lopes da Silva; 

 Lucas Cristiano Lopes.  
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No dia 26 de outubro foi promovido um Workshop em Inteligência na Segurança Cibernética 

para os alunos do 3º semestre, dentro da disciplina de Segurança da Informação e Segurança 

de Redes, com William Souza de Lima, Especialista em Inteligência na Segurança 

Cibernética, que apresentou práticas de invasão e fraudes e também ferramentas estratégicas 

que podem minimizar estes impactos. 

 

 

 

Ainda em outubro, dia 27, de 9h às 11h, foi realizado, dentro da Programação do Programa 

de Excelência Acadêmica da Graduação, a palestra Moedas Digitais, como funcionam, 

proferida pelos profissionais Bruno Fernandes (Gerente de Comunicação), Victor Silveira (Co-

fundador e COO Blockchainbh) e Daniel Martins (Blockchain Evangelist na Blockchainbh). A 

palestra foi aberta a todos os estudantes do Unihorizontes. 

 

Neste semestre foi realizada uma visita técnica ao Centro Integrado de Operações Prefeitura 

de Belo Horizonte (COP-BH), no dia 21/11, pelos alunos do 3º período. A visita foi coordenada 

pela Prof.ª Sheila Venâncio Branco e teve o objetivo de apresentar aos alunos da disciplina 

Gestão da Segurança de Eventos as ferramentas e metodologias de monitoramento de 

eventos e operações, sobretudo, as questões relativas ao Sistema de Comando de 

Operações (SCO) e a instalação de Postos de Comando.  
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Dentro da programação da Semana do Ensino Responsável, aluno egresso e professor do 

Curso de Gestão da Segurança Privada apresentaram as seguintes palestras para a 

comunidade acadêmica do Unihorizontes e para o público externo: Aluno egresso, Rogério 

da Silva Cândido: Como Manter um Condomínio Seguro; Prof. Carlos Alberto Zanandreis da 

Silveira:  Evento Seguro.  

 

No triênio foi promovido o Evento Identidade do Curso de Gestão da Segurança Privada, com 

o objetivo de aproximar os alunos com a comunidade acadêmica profissional da área para a 

contínua troca de informações e a intensificação da identidade com o curso. O evento foi 

realizado abordando os seguintes temas: manutenção de armamento e plano de carreira da 

Guarda Municipal. A primeira palestra foi sobre Manutenção de Armamentos com o Ten. 

PMMG, Ricardo Antônio Ferreira, e a segunda com os representantes da Guarda Municipal 

de Belo Horizonte, Nelson Martins (Assessor de Comunicação) e Alexander Real 

(Subinspetor), apresentando a instituição, seu plano de carreira e o processo de seleção por 

meio de concurso público. 

 



300 

 

  

 

 

Além disso, no primeiro semestre, as disciplinas de "Gestão do Conhecimento, Inteligência e 

Contrainteligência", “Segurança da Informação e Segurança de Redes” e "Métodos e 

Técnicas de Investigação" promoveram atividades práticas nos laboratórios de informática 

para aproximar os alunos de softwares específicos e de busca de informações na rede de 

computadores de livre acesso. As disciplinas de “Planejamento Estratégico e Projetos em 

Segurança” e “Gerenciamento de Riscos” também promoveram atividades práticas com os 

alunos para que pudessem aplicar as técnicas de coleta de dados e diagnóstico e as 

ferramentas de análise de riscos. 

 

No início do segundo semestre o Centro Universitário Unihorizontes promoveu Treinamento 

no Moodle para os alunos da Segurança Privada, por meio de plantão, do dia 20 a 23/08, para 

treinamento e esclarecimentos das dúvidas. 

 

Além disso, durante o segundo semestre foi promovido o evento Identidade do Curso de 

Gestão da Segurança Privada: Networking, para os alunos interagirem com as empresas de 

segurança privada atuantes no mercado e trocarem informações por meio de networking, 

inclusive com a entrega de currículos para futuras vagas de emprego. 

 

Durante o evento foram apresentados: 

 - Aluna egressa Mariana Alves de Souza: Relatório Técnico de Segurança no Supermercado 

Copacabana; 

 - Aluna egressa Érica Gonçalves Santos: Relatório de Segurança no Sistema Educacional 

Recreação e Desenvolvimento; 

 - Aluna egressa Laís Vieira Furtado: Relatório Técnico de Inovações Tecnológicas para a 

Padaria Excelência Pães; 
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 - Aluno egresso Rodrigo da Silva Cândido: Como Manter um Condomínio Seguro; 

 - Apresentação da empresa SEMAX: Wander Cunha Safe – presidente do Sindicato das 

Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (SIESE/MG) e conselheiro da Associação 

Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE); 

 - Apresentação da empresa Anjos da Guarda: Luciana Rodrigues, Gerente de RH; 

 - Apresentação da empresa Gol Segurança e Vigilância: Wellerson, Supervisor de Segurança; 

 - Apresentação de Adenilton Oliveira Souza: Como Conseguir se Colocar no Mercado da 

Segurança Privada. 

 

Em comemoração ao Dia do Ensino Tecnológico, todos os alunos do Curso de Gestão da 

Segurança Privada puderam assistir à palestra Dicas de Segurança para o uso correto de 

armamento na segurança privada, com o palestrante Mauro Procópio, Especialista pela 

ADESG em Estudos, Pesquisa e Estratégia; Especialista em Gestão de Pessoas; Supervisor 

de Segurança Privada; Sargento da Reserva do Exército Brasileiro. No evento, também 

puderam tirar dúvidas sobre a postura e atitude de um gestor de segurança privada. 

 

Quanto às atividades práticas, as disciplinas de “Métodos e técnicas de investigação” e 

“Segurança da Informação e Segurança de Rede” realizaram atividades práticas no 

laboratório de informática para obtenção de coleta e pesquisa por meio da pesquisa em fontes 

livres na internet e com o desenvolvimento de atividades por meio do software CASEFILE. Já 

as disciplinas de “Combate a Fraudes e a Delitos Corporativos”, “Gestão da Contingência e 

Gerenciamento de Crises” e “Gerenciamento de Riscos”, promoveram atividades práticas com 

o uso de métodos e ferramentas próprias da segurança privada para a realização de 

levantamento de dados sobre empresas e cenários, diagnósticos e análises de risco. 

 

Ainda no segundo semestre de 2019, após discussões do Núcleo Docente Estruturante do 

curso, foi sugerida alteração na Matriz Curricular do Curso, levando-se em conta a Resolução 

nº 7, de 2018, que preconiza que a Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade 

que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por 

meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino 

e a pesquisa.  

 

Por fim, durante a semana de 14 a 18 de outubro, ocorreu a revisão de todos os planos de 

ensino do curso, com a participação ativa de coordenação e professores, para que possam 
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ser implementados no primeiro semestre de 2020. A revisão se deu nas ementas, objetivos 

de aprendizagem, competências enfatizadas, programa analítico, bibliografia básica e 

complementar. O objetivo é de atender às mudanças sociais, tecnológicas e mercadológicas 

que indicam a necessidade de constante atualização dos planos de ensino, além de atender 

às mudanças ocorridas na Matriz Curricular do Curso. 

 

Em decorrência das restrições impostas pela pandemia, não foi possível realizar a Semana 

do Projeto Interdisciplinar, mas os alunos puderam participar de outros eventos realizados 

online, tais como: 

 

a) 1º Congresso Nacional de Gestão e Prevenção ao Risco Corporativo, com apoio do 

Unihorizontes e participação do Prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira como palestrante. 

O evento foi totalmente online, realizado no período de 04 a 09 de maio de 2020, com 18 

palestras: 

 

 

 

 

 Prevenção ao Risco Corporativo: como implementar uma gestão do controle de acesso e 

circulação eficiente, com Eduardo Barros – 98 min; 

 Plano de contingência para evitar uma greve, com Ivan Pereira Figueiredo – 32 min; 

 Xeque-mate Global, com Prof. Luiz Antonio P. Vale – 51 min; 

 Planejamento Estratégico, com Leonardo Van Acker – 27 min; 
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 A Importância da Integração entre os Órgãos de Segurança Pública e Privada: benefícios para 

o cidação, com Delegado de Polícia Civil Gustavo Bustamante – 40 mmin; 

 Identificação de Riscos: Conhecimentos Básicos, com Cel. BM Robespierrre de Oliveira Silva 

– 49 min; 

 As Ferramentas para Equipes de Gestão de Riscos Corporativos, com Prof. Wilmar Peixoto - 

51 min; 

 Gerenciamento de Riscos de Segurança, com Benny Schlesinger – 32 min; 

 A Importância da Inteligência no Gerenciamento e Prevenção ao Risco, com Cel. PM Etevaldo 

Luis Caçadini de Vargas – 51 min; 

 Inteligência e Contrainteligência aplicada a fraudes empresariais, com Prof. Heroildo 

Assunção Fernandes – 24 min; 

 A Importância da Gestão de Segurança em Situações de Crise, com Prof. Do Unihorizontes 

Carlos Alberto Zanandreis da Silveira – 53 min; 

 O Valor do Estudo Continuado no Setor de Segurança, com Afonso Oliveira – 32 min; 

 Gestão da Segurança e o Alinhamento do Sistema ao Negócio, com prof. Dr. Nino Meireles – 

40 min; 

 Sistemas de Gestão do Risco, com Adauto Lopes – 49 min; 

 Gerenciamento de Riscos em Ambientes Industriais, com Antonio Neves – 40 min; 

 Produção do Conhecimento e a quantidade Atual de Dados Disponíveis, com Prof. Renato 

Pires – 53 min; 

 Gestão de Riscos Corporativos: panorama no Brasil e no mundo – Interconectividade em 

Riscos – Governança dos Riscos “3 linhas de defesa”, com Prof. Antonio Celso Brasiliano – 

58 min. 

 

b) Live no dia 28/04 com Roberto Coletti, Gustavo Dietz, CPP, Prof. Carlos Zanandreis e 

Eduardo Barros com o tema “Bate Papo sobre Gestão e Prevenção a Riscos Corporativos 

durante a Pandemia”. 

 

No 2º semestre de 2020 foram desenvolvidas as seguintes atividades virtuais para os alunos, 

durante a Semana do Projeto Interdisciplinar, por meio da plataforma Microsot TEAMS: 

 Palestra: A Interação da Segurança Pública e Privada em Situação de Crise, com Ten. PMMG 

Antunes, realizada no dia 04/11; 

 Palestra interativa: Planejamento Estratégico através da Mentalidade Ágil, com Rafaella 

Ignacio de Alcântara Borges, realizada no dia 05/11; 
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 Palestra seguida de bate-papo: Gestor Prisional: os desafios da atualidade e as novas 

perspectivas na execução penal, com Policial Penal Paulo Cezar dos Santos, realizada no dia 

06/11. 

 

Além disso, durante o 2º semestre, outros eventos foram desenvolvidos, tais como: 

 

a) Dia do Ensino Responsável: evento realizado no dia 26/09, de 9h às 12h, dentro da 

programação nacional da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior que celebra anualmente “Dia da Responsabilidade Social no Ensino Superior”.  

Neste ano, o Unihorizontes debateu os desafios da atualidade abordando temas como:  o 

combate ao racismo, a violência contra a mulher, os crimes na internet e a depressão e a 

relevância do empreendedorismo em tempos de crises. 

A programação foi transmitida online pelo canal do Unhorizontes no Youtube (com acesso 

pela plataforma TEAMS) e contou com roda de debates, atrações culturais e momento 

empreendedorismo. Houve participação do prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira que 

apresentou e debateu sobre a questão da segurança nestes momentos de pandemia. 

 

b) Dia do Ensino Tecnológico: evento realizado no dia 03/10, no horário de 09:00 às 11:00 

horas, por meio da plataforma Microsoft TEAMS. O evento teve as seguintes palestras: 

 Uso de Armas Menos Letais em Atividades de Segurança e Logística, com o Prof. André 

Henrique de Oliveira Sanches;  

 Planejamento de Carreira e Ascensão Profissional, com a Profa. Ana Karine Nery. 

 

c) Seminário realizado no dia 21/10 com a participação do prof. Prof. Adenilton Souza Oliveira, 

do Curso de Gestão da Segurança Privada, Unihorizontes junto ao ISC Digital Experience, às 

16:00 horas, com o tema “Planos de Segurança, Gestão de Risco e Uso de Tecnologias em 

Ambiente de Alta Complexidade: desafios, aprendizados e oportunidades para 2021”. 
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d) Live do Prof. Adenilton Souza Oliveira, do Curso de Gestão da Segurança Privada, 

Unihorizontes, realizada no dia 26/10, às 19:30, com o tema “As Percepções dos Profissionais 

– Aprendizado, experiências e evolução do conhecimento, no Canal Youtube Segurança em 

Pauta, da Revista Seguraça Eletronica. 
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e) Roda Viva Unihorizontes: evento realizado e transmitido online pelo Canal do Youtube 

Unihorizontes no dia 28/11, no horário de 10:00 às 12:00 horas. A mesa redonda “A 

importância da Segurança Privada para a Imagem e Responsabilidade Social das Empresas” 

foi conduzida pelo Jornalista e Analista de Marketing do Unihorizontes, Emerson Lacerda e 

contou com a participação de: 

 Profa. Dra. Adriana Maria Amado da Costa de Andrade, Coordenadora do Curso de Gestão 

de Segurança Privada do Unihorizontes; 

 Carlos Alberto Zanandeis da Silveira, Mestre em Adminsitração e Prof. Unihorizontes; 

 Yuri Macedo, Aluno Egresso do Curso de Gestão da Segurança Privada do Unihorizontes; 

 Lucas Santos, Mestre em Administração e Prof. Unihorizontes; 

 Bruni César Silva, Advogado, Especialista em Ciências Penais e Consultor de Segurança 

Privada. 

 

 

 

f) Workshop Privacy e Tech Day, evento privado realizado em Belo Horizonte, no dia 25/11, 

de 11:00 às 13:00 horas, onde dois alunos do Curso de Gestão da Segurança Privada foram 

prestigiados com convites sorteados pela Coordenação do Curso de Gestão da Segurança 

Privada.   
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g) Live do Prof. Adenilton Souza Oliveira, do Curso de Gestão da Segurança Privada, 

Unihorizontes, realizada no dia 16/12, falando sobre o tema “Como Aliar Gestão e Tecnologia 

a favor da Segurança”, no Canal Youtube Segurança em Pauta, da Revista Segurança 

Eletrônica. 

 

Além disto, o prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira teve seu artigo aprovado na XXIII 

SEMEAD, Seminários em Administração, realizado em novembro de 2020, com o título 

Relações de Gênero na Segurança Privada: estudo com guardiãs em uma organização do 

sudeste brasileiro. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Tecnologia em Logística focou em três 

objetivos principais de atuação: formar profissionais que atendam as necessidades do 

mercado de trabalho da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com forte embasamento 

conceitual e com capacidades e habilidades de aplicar seus conhecimentos em situações 

reais do cotidiano de suas atividades profissionais; criar maior identidade dos alunos com o 

curso e com a Instituição e, não menos importante, conseguir um bom desempenho (nota 4 

ou 5) dos alunos concluintes do curso de tecnologia em logística no Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 

Em termos de melhor trabalhar a integração teoria e prática a Coordenação continuou 

incentivando o corpo docente na busca de novas estratégias para aprimorar o 

desenvolvimento de competências cognitivas, funcional, ética e comportamental, por meio do 

uso de metodologias diferenciadas em sala de aula, abrangendo temas complementares 

importantes para a formação dos estudantes, com o melhor uso da Plataforma Moodle 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) para ampliar conteúdos, práticas e incentivar o hábito de 

leitura dos alunos, fora da sala de aula. Incentivou também novas metodologias ativas de 

ensino como jogos, promoção de eventos e atividades no curso, Projeto Interdisciplinar, visitas 

técnicas e desenvolvimento de projetos.  

 

Além disso, os critérios para seleção de novos professores foram alterados. Os novos 

professores deveriam ter, necessariamente, experiências de mercado, além da formação 

acadêmica específica e requerida.  
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Para criar maior identidade, a Coordenação do curso envolveu professores e alunos do curso 

de Logística na organização de um evento, no mês de Abril, denominado “identidade 

Logística”. O tema explorado foi a Logística do século XXI. Os representantes de turma e a 

Coordenação do Curso convidaram o Presidente da Federação das Cooperativas de Carga e 

de Passageiros do Estado de Minas Gerais e Conselheiro da OCEMG para discutir o mercado 

de trabalho dos profissionais de logística, destacando as competências e habilidades 

requeridas de um profissional da área. Na ocasião os alunos também atualizaram os quadros 

de aviso com notícias e eventos na área da logística. 

 

Com o objetivo de ter um bom desempenho no ENADE a Instituição elaborou um Plano de 

Ação Geral para todos os cursos envolvidos no ENADE 2018. Os principais pontos do Plano 

de ação foram: Campanha de conscientização permanente de docentes e discentes, sobre a 

importância estratégica do ENADE para as IES; Manutenção e aprimoramento do sistema de 

avaliação (provas) que deve ser baseado em questões no formato do ENADE (prática já 

existente na Instituição); Aplicação de um simulado ENADE no primeiro semestre para 

identificação de pontos fortes e fracos do curso; Criação de uma disciplina específica de 

Tópicos Especiais em Logística, visando reforçar conteúdos técnicos centrais do curso; 

Criação de um banco de textos tratando de temas de formação Geral, conforme portaria do 

MEC e disponibilizados para todos os estudantes; Desenvolvimento de Mesas Redondas 

pelos alunos sobre os temas de formação geral; acompanhamento especial e individualizado 

da Coordenação aos alunos na condição de fazer ENADE; Acompanhamento e premiação 

dos alunos em relação aos resultados do ENADE. 

 

Além disso, o Centro Universitário Unihorizontes intensificou o Programa de Excelência 

Acadêmica da Graduação (PEAG), aos sábados, incentivando a participação dos concluintes 

do curso. Na oportunidade foram apresentados e discutidos temas de formação geral do 

ENADE e outros, para melhorar a formação do egresso, elevar o nível de qualidade das 

Atividades Complementares, pois os alunos devem realizar 80 horas para fazerem jus ao 

diploma de Tecnólogos e, evidentemente, proporcionar melhores condições para a realização 

das provas do ENADE. Alguns temas desenvolvidos foram: sociodiversidade e 

multiculturalismo; tolerância/intolerância; Inclusão/exclusão; relação de gênero; Educação e 

cidadania; Processos de globalização; Meio ambiente; Workshop de português e Metodologia 

científica. 

 

Em termos de melhor trabalhar a integração teoria e prática a Coordenação continuou 

incentivando o corpo docente na busca de novas estratégias para aprimorar o 
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desenvolvimento de competências cognitivas, funcional, ética e comportamental, por meio do 

uso de metodologias diferenciadas em sala de aula, abrangendo temas complementares 

importantes para a formação dos estudantes, com o melhor uso da Plataforma Moodle 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) para ampliar conteúdos, práticas e incentivar o hábito de 

leitura dos alunos, fora da sala de aula. Incentivou também novas metodologias ativas de 

ensino como jogos, promoção de eventos e atividades no curso, Projeto Interdisciplinar, visitas 

técnicas e desenvolvimento de projetos.  

 

Assim, foram promovidas visitas técnicas a Coca Cola e a Tambasa atacadista, com foco nos 

processos de Armazenagem e Movimentação de Materiais, bem como no uso das tecnologias 

de informações pertinentes a estes processos. Além disso, foram desenvolvidas atividades 

em sala de aula relacionadas a jogos, como, por exemplo, o Beer Game; Transport  e o  Lego 

Lean game. 

 

Para criar maior identidade, a Coordenação do curso envolveu professores e alunos do curso 

de Logística na organização de um evento, no mês de Abril, denominado “identidade 

Logística”. O tema explorado foi a Logística do século XXI. Os representantes de turma e a 

Coordenação do Curso convidaram o Presidente da Federação das Cooperativas de Carga e 

de Passageiros do Estado de Minas Gerais e Conselheiro da OCEMG para discutir o mercado 

de trabalho dos profissionais de logística, destacando as competências e habilidades 

requeridas de um profissional da área. Na ocasião os alunos também atualizaram os quadros 

de aviso com notícias e eventos na área da logística. 

 

Assim, foram promovidas visitas técnicas a Coca Cola e a Tambasa atacadista, com foco nos 

processos de Armazenagem e Movimentação de Materiais, bem como no uso das tecnologias 

de informações pertinentes a estes processos. Além disso, foram desenvolvidas atividades 

em sala de aula relacionadas a jogos, como, por exemplo, o Beer Game; Transport  e o  Lego 

Lean game. Foram promovidas visitas técnicas a Blojaf a Tambasa atacadista, com foco nos 

processos de Armazenagem e Movimentação de Materiais, bem como no uso das tecnologias 

de informações pertinentes a estes processos. Foram realizadas visitar também no Aeroporto 

de Confins no Shopping Popular, na Aethra Sistemas Automotivos, no Hospital da Baleia, na 

FPT Industrial e na Coca Cola Femsa.  

 

 Um outro ponto essencial na formação do egresso de logística é o Projeto Interdisciplinar do 

primeiro ao terceiro semestre e das Mesas Redondas no quarto semestre. Ao final de cada 

semestre aconteceu a Semana do Projeto Interdisciplinar (PI) de acordo com o calendário 
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acadêmico, onde os grupos apresentaram os produtos e os resultados de seus trabalhos de 

pesquisa para os colegas e para uma banca composta de dois professores. Além das 

apresentações dos grupos, os alunos participam de palestras com temas diversificados, 

feiras, workshops, exposições, minicursos, seminários, filmes, mesas-redondas, painéis, 

entre outras atividades programadas para essas semanas. 

 

O Projeto Interdisciplinar (PI), além de promover as competências necessárias para a 

formação do egresso do curso de Tecnologia em Logística, conforme foco do NDE, aproxima 

o aluno, desde o primeiro período do curso, das práticas da sua profissão, por meio de contato 

direto com profissionais da área e enriquecem sua base conceitual ao exigir um maior 

embasamento teórico antes de se efetivarem as pesquisas de campo. 

 

Os temas do PI para o triênio (2018-2019-2020) do curso de Graduação Tecnológica em 

Logística foram 

 

Tema: “Logística e Competitividade”. Os subtemas foram Infraestrutura Logística Mineira, 

Matriz de Transporte no Brasil, e Sustentabilidade (Social econômica e ambiental); Logística 

Mineira, Matriz de Transporte no Brasil, e Sustentabilidade (Social econômica e ambiental); 

Infraestrutura Logística Mineira, Matriz de Transporte no Brasil, e Sustentabilidade (Social 

econômica e ambiental); Logística interna e uma rede de supermercados; Fluxos de dados e 

informações no controle logístico interno; Estudo de posicionamento de centros de distribuição 

CDs; Estudo de definições dos equipamentos para diversos sistemas de armazenamento; 

Armazens automatizados; Uso de drones na distribuição e Uso de aplicativos em operadores 

logísticos. 

 

Tema: Desafios e competências do Profissional de logística e seus subtemas foram: 

Segurança operacional no trabalho, Atuação em empresas de varejo, Atuação em transporte 

de massa; Segurança operacional no trabalho, Atuação em empresas de varejo, Atuação em 

transporte de massa; Segurança operacional no trabalho, Atuação em empresas de varejo, 

Atuação em transporte de massa; Novas competências do profissional de logística na 

indústria 4.0; Atuação de profissionais de logística em armazéns e CDs; Logística Verde 

(reversa); Gerenciamento de equipes com alta qualificação; Logística em empresas de 

segurança; Logística em sistemas de saúde e serviço; Logística em processos automatizados 

e Logística na Qualidade. 
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Tema: “Inovações em Logística e cadeia de suprimento”, possibilitando aos grupos trabalhar 

um ou mais subtemas, tais como: transporte Armazenagem e logística Reversa; transporte 

Armazenagem e logística Reversa; Equipamentos de transportes autômatos; Novas 

tecnologias para gestão da cadeia de suprimentos e Aplicações de startups nos processos 

estatísticos; Operações de armazenamento; gestão de estoques; transportes; Tecnologias e 

Softwares e Distribuição Física. 

 

Tema: Logística Interna. Os subtemas foram: Logística Interna em uma rede de 

supermercados; fluxo de dados e informações no controle logístico interno; estudo de 

posicionamento de centros de distribuição CDs, Estudo de definições dos equipamentos para 

diversos sistemas de armazenamento e Logística Interna na construção civil.  

 

Tema:  MESA REDONDA. Subtema: Processos de globalização e política internacional. Os 

temas geradores para a realização das Mesas Redondas foram baseados na Portaria INEP 

nº 239, de 10 de junho de 2015. 

 

Em 2020 todos os eventos realizados na plataforma TEAMS da Microsoft; tudo virtual: 

apresentação de PI, mesa redonda, projeto de extensão, palestras. Alunos, professores, 

convidados externos e palestrantes unidos pela tecnologia. O nr de participantes nas palestras 

foram records. A tecnologia possibilitou uma divulgação, publicidade e uma participação 

enorme dos temas discutidos. Nos engrandeceu muito. 

 

Infelizmente não foi possível as visitas técnicas presenciais. Substituímos por vídeos feitos 

em processos industriais, em empresas diversas. 

 

 Ressalta-se, entre outras, as palestras comportamentais e técnicas que foram apresentadas 

nestas semanas, como: Minicurso de matemática financeira utilizando a calculadora HP; 

Como proteger suas informações no mundo digital: hackers e contramedidas; Análise de 

desastres ambientais por intervenção humana: a catástrofe de mariana; Identificação do seu 

perfil de liderança; impressão 3 d:  exposição da impressora e mostra de itens impressos; 

robôs e humanos: a convivência está próxima entre outras; Minicurso de matemática 

financeira utilizando a calculadora HP; Como proteger suas informações no mundo digital: 

hackers e contramedidas; Análise de desastres ambientais por intervenção humana: a 

catástrofe de mariana; Identificação do seu perfil de liderança; impressão 3 d:  exposição da 

impressora e mostra de itens impressos; robôs e humanos: a convivência está próxima entre 

outras. 
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Nas semanas do Projeto Interdisciplinar aconteceram vários eventos visando reforçar a 

identidade do curso e propiciar uma maior interação entre a Instituição e o mercado, a saber. 

Essas palestras são realizadas nas unidades do Centro Universitário UNIHORIZONTES e são 

comuns e abertos a todos os alunos do centro. A mobilidade entre alunos, para participação 

dos eventos, dos alunos é incentivada. Os eventos apresentados durante a semana do PI 

foram:  

 

 Oficina de Pilates – Profa. Priscila Coimbra; 

 Processo de Produção de cervejas artesanais - `Prof. Renato Pereira; 

 Planejamento e Organização de trabalho: uma abordagem prática – Profa. Maira Marques 

Rodrigues; 

 Importância da reciclagem para o meio ambiente – Prof. Claudiomiro; 

 Empreendedorismo e ética – Prof. Ronaldo Bandeira; 

 Gestão do ciclo de vida dos ativos (ABRAMAN) – Prof. Alan Kardec Pinto; 

 Como gerir projetos de sucesso em cenários desafiadores – Prof. Moises Luna; 

 Fake News, Jogos de erros – Profa. Marcia Rocha Teodoro; 

 Tolerância/Intolerância – Mesa Redonda (Samira Izidoro Bechelaine, Kaique Almeida 

Parreiras, Laine Crisley Mansur Lima, Leticia Gonçalves Oliveira, Pedro Felipe Rodrigues da 

Silva); 

 Alternativa de aplicações financeiras para pequenos poupadores – Prof. Roberto Carlos de 

Araujo; 

 Atividade de Vivência com lego – Profa. Erika Márcia de Souza; 

 Relacionamento Interpessoal – Prof. Claudiomiro Werner Chagas; 

 Adriene Rich: A intelectual e o poder – Prof. Juraci Andrade de Oliveira Leão; 

 Etica, democracia e cidadania – Mesa Redonda (Priscila Lara Lopes Melo, Augusto Patrick 

Siqueira de Oliveira, Higualdo Pereira da Costa, Luiz Otávio dos Santos Justino, Richard 

Gomes Salgueiro, Felipe Ferreira Canuto, Juan Rodrigues Aquino); 

 Meio Ambiente e Intervenção Humana – Mesa Redonda (Carlos Henrique Conceição Gomes, 

Fernando Seabra Barros, Kathelin Julia Morais Antunes, Maria Teresa de Matos Silva, 

Reginaldo Augusto da Silva, Silvério Correa da Silva); 

 Cultura e Arte – Mesa Redonda (Mateus do Nascimento Andrade, Carlos Alberto da Silva 

Xavier, Igor Silva do Nascimento, Lindomar Aparecido da Cruz, Rafael Felix Bezerra Correa); 

 Cultura e Arte – Mesa Redonda (Isaac Nunes Silveira Santana, Luana Lopes de Moraes, Thais 

Daiane Ribeiro de Almeida, Victor Hugo Carvalho dos Santos, Thais Carvalho da Silva). 

 Crimes cibernéticos: aspectos sociais, jurídicos e econômicos – palestra (Gustavo Dolisse); 
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 Lego Lean Games – Jogo (Érika Márcia); 

 Obras Fantásticas de Engenharia – Palestra e vídeos comentados (Prof. Hideraldo); 

 Minimalismo: uma forma de simplificar a vida e buscar a essência – Palestra (Profa. Anna 

Claudia Madeira); 

 Liga de Mercado e ativos financeiros: grupo de estudo – Relato (Gabriel Henrique de Souza 

Araujo); 

 Cultura, arte e comunicação – Mesa Redonda; 

 Trabalho em altura e em ambientes Confinados – Palestra (Flavio Fontela); 

 Promoção da saúde e prevenção de doenças – Mesa Redonda; 

 Os desafios da segurança da informação na indústria 4.0 – palestra (Gustavo Dolisse); 

 Tendências tecnológicas da logística para os próximos 5 anos – Palestra (Tueli Tavares); 

 Finanças comportamentais – Palestra (Roberto Carlos Araujo); 

 Comercial da Honda: Sincronismo e trabalho em equipe – Debate (Miriam Rondas); 

 Segurança alimentar e nutricional – Mesa Redonda; 

 Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana – Mesa Redonda; 

 Estado sociedade e trabalho – Mesa Redonda; 

 Os desafios das empresas em promover um ambiente inclusivo – Debate (Sergio Caldas); 

 Prevenção e combate a incêndios – Workshop (Prof. Ione Becattini); 

 Biodança, um caminho de renovação existencial – Dinâmica (Adriana Pirola); 

 Experiências de um professor estrangeiro no Brasil: diversidade cultural – relato (Adilson 

Rodrigues); 

 Elegância e comportamento social – Debate (Claudiomiro Werner); 

 Física Quântica: como os pensamentos e emoções interferem na saúde física.- Palestra 

(Rosaline Waite Público). 

 Planejamento e Otimização dos processos Logísticos com Qualidade; palestrante Eng. 

Nelviston, Gerente de Logística e Qualidade na Loja Elétrica. 

 Organização e Planejamento de compras na cadeia de Suplay Chain, Case: Boticário; 

palestrante Diego Bastos, consultor e coordenador do projeto na empresa. 

 Qualidade e Performance: lado a lado na sua construção – Cerâmica Braunas. Palestrante 

Eng. Químico Ademir Reis. 

 Logística de saída, Muito além da entrega – Case: Belgo Bekaert. Palestrante: Heliomar 

Loredo, Gerente. 

 

O Curso de Logística no ano de 2020 enfrentou um grande desafio que foi o ensino remoto 

devido a Pandemia da COVID-19, sendo assim, a instituição teve suas salas de aulas 

substituídas pelo ensino remoto. 
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Em 2020 foi o início da pandemia corona vírus já logo no início do período letivo; tivemos que 

nos adaptar de uma forma muito rápida; em uma semana saímos de aulas presenciais na sala 

de aula a que estávamos acostumados há anos, para aulas remotas, síncronas, utilizando 

recursos que até então desconhecíamos. Vários softwares testados; métodos e formas de 

fazer a aula acontecer; período de atividade intensa. Muitas dúvidas e incertezas, porém 

conseguimos vencer. Entre junho e julho foi feito um levantamento de tudo que aconteceu no 

1º semestre e decidimos pela padronização dos processos e técnicas que nos pareceram 

mais interessantes. Algumas atividades desenvolvidas no 1º semestre: tutorial e vídeo aula 

para uso do ZOOM; tutorial e vídeo aula para uso do OBS; manual e treinamento para uso do 

Moodle; padronização. 

 

Iniciamos com a plataforma zoom A plataforma Zoom permitiu chamadas de vídeos para 

darmos as aulas remotas. Aperfeiçoamos e migramos para a Plataforma TEAMS que possuiu 

maiores recursos digitais e permitiu melhor integração com a Plataforma Moodle. 

 

Todas as plataformas digitais utilizadas foram acessíveis a Plataforma Moodle que é nossa 

plataforma acadêmica, local que fica armazenado os conteúdos postados pelos professores, 

os Planos de Ensino e atividades de desenvolvimento e fixação, foram postadas as provas 

oficiais, provas intermediárias, provas de exame especial, os projetos interdisciplinares, 

projetos de extensões e Mesas Redondas. 

 

Cursos na Modalidade a distância: 

 

O Núcleo de Educação a distância (NEAD) tem os seguintes objetivos: 

 

a) implantar e explorar as interfaces entre a comunicação, as tecnologias da informática, o 

mundo do trabalho e a educação; 

b) desenvolver, implantar e manter projetos de informatização e recursos computacionais e 

suporte pedagógico/comunicativo; 

c) produzir material instrucional em diversas mídias utilizando Tecnologias da Inteligência no 

processo educacional; 

d) promover eventos de socialização de conhecimentos e articulação institucional; 

e) colaborar com outras áreas da Instituição, especialmente em atividades interdisciplinares 

de EAD; 
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f) realizar ações que possibilitem o intercâmbio acadêmico, cultural e tecnológico com as 

demais instituições; 

g) oferecer cursos de formação inicial e continuada, em nível de graduação e pós-graduação 

na modalidade a distância. 

 

Curso de Bacharelado em Administração EAD 

 

Com o objetivo de desenvolver competências, habilidades e atitudes necessárias ao exercício 

da profissão de administrador de forma inovadora, criativa, ética, responsável e profissional, 

buscando compreender as empresas, seus processos, suas relações e seus problemas 

através de um contexto amplo e integrado, o Centro Universitário Unihorizontes começou a 

ofertar, em 2018, o curso de Bacharelado em Administração EAD. 

 

Este curso está estruturado com o que há de mais atual na área de gestão e forma 

profissionais com competências necessárias para planejar e executar estratégias, 

acompanhar desempenhos e resultados das atividades de uma empresa além de gerenciar 

recursos humanos, mercadológicos, materiais e financeiros a fim de atingir as metas da 

organização. 

 

A duração do curso é de 8 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Bacharel em 

Administração. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades interativas, além 

do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O aluno conta 

ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis EAD 

 

O Curso de Ciências tem o objetivo de possibilitar ao discente uma formação completa na 

área contábil. Com um currículo atualizado e diversificado, o aluno vivenciará na prática as 

diversas possibilidades na área contábil, como: Auditoria, perícia contábil, controladoria, área 

de custos, área fiscal e tributária, contabilidade pública, dentre outras, além da possibilidade 

de poder empreender e abrir o seu próprio negócio.  

 

O Contador formado no Centro Universitário Unihorizontes é capaz de assumir um papel 

gerencial, interpretando eventos econômicos, financeiros e fornecendo informações aos 

diretores das organizações para decisões sobre a direção do negócio.  
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Ainda, proporcionar aos alunos por meio do ensino, da experimentação da pesquisa e 

extensão, o desenvolvimento do raciocínio lógico, crítico e analítico para a prestação de 

contas da gestão no cumprimento de legislação societária e pública das diversas 

possibilidades de organizações na sociedade. 

 

A duração do curso é de 8 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Bacharel em 

Ciências Contábeis. Seu diferencial está estruturado com o que há de mais atual na área 

contábil. O aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial EAD 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem sido alvo de constantes investimentos na área 

de serviços e recebe grandes grupos varejistas do país que ajudam a ampliar a dinâmica de 

mercado e aumentar o número de vagas de emprego para os profissionais capacitados. 

 

O gestor comercial é um profissional que planeja e implementa estratégias de vendas para 

produtos e serviços de empresas de diferentes ramos. Gerencia relacionamentos e equipes 

de trabalho focadas sempre em metas e rentabilidade das organizações. Dotado das mais 

avançadas técnicas e conceitos da área comercial, é capaz de gerar resultados altamente 

qualificados. 

 

Nesse contexto, o curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial EAD do Centro 

Universitário Unihorizontes, que começou a ser ofertado em 2018, oferece formação e 

aprimoramento de competências profissionais nas suas dimensões técnicas, gerenciais e 

humanas para capacitar profissionais em Gestão Comercial com habilidades para atuarem de 

modo inovador e ético.  

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Gestão Comercial. Seu diferencial está na grade curricular do curso que oferece excelente 

dinamismo e inovação para a formação de gestores comerciais com oferta de aulas online 

com atividades interativas, além do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de 

Aprendizagem”. O aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do 

curso. 
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No período de 22 a 25/09/2019 o Unihorizontes, recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial EAD obtendo a 

Nota 4. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas EAD 

 

Em 2018, o curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas EAD do Centro 

Universitário Unihorizontes foi pensado para facilitar a vida de profissionais que já atuam no 

cooperativismo.  

 

Assim, o curso possibilita o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais para que 

o profissional consiga atuar de forma inovadora dentro do cooperativismo, seja capaz de 

enfrentar desafios na condução de organizações cooperativistas, pensar estrategicamente, 

planejar, organizar e controlar as atividades de uma cooperativa, otimizando resultados e 

reduzindo custos. 

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Gestão de Cooperativas. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades 

interativas, além do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O 

aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

No período de 06 a 09/10/2019 o Unihorizontes, recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Cooperativas EAD 

obtendo a Nota 4. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos EAD 

 

O mercado para profissionais formados em Gestão de Recursos Humanos é promissor, uma 

vez que as empresas precisam fazer uma gestão eficiente das equipes, a fim de elevar a 

produtividade. O egresso pode conquistar vagas nos departamentos de pessoal, recrutamento 

e seleção e treinamento e desenvolvimento. A complexidade da legislação trabalhista reforça 

a demanda de um profissional que domine as áreas como folha de pagamentos, cargos e 

relacionamento com sindicatos. 

 

É fundamental que uma empresa disponha de profissionais responsáveis por desenvolver e 

gerenciar planos de carreira, analisar estratégias institucionais, elaborar planos táticos e 
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operacionais de recrutamento, seleção, avaliação, treinamento de pessoal. O Gestor de 

Recursos Humanos é o responsável por coordenador todo esse trabalho. 

 

Assim, o curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos EAD do Centro 

Universitário Unihorizontes, que começou a ser ofertado em 2018, forma profissionais com 

capacidade para administrar as potencialidades de processos organizacionais e gerenciar 

pessoas, de forma a integrar os setores da companhia, além de coordenar programas que 

visem a melhoria da qualidade de vida dos funcionários no ambiente de trabalho. O curso 

desenvolve competências que permitem o domínio das técnicas de gerenciamento de 

pessoas. 

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Gestão de Recursos Humanos. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades 

interativas, além do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O 

aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

No período de 22 a 25/09/2019 o Unihorizontes, recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do curso de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos EAD 

obtendo a Nota 3. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira EAD 

 

O planejamento financeiro é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. O papel 

desempenhado pelo Gestor Financeiro é o de atuar na organização, na captação e na 

aplicação de recursos. É de sua responsabilidade analisar os créditos e os demonstrativos 

contábeis, avaliar a manutenção de estoques, acompanhar faturamentos e fluxos de caixa. 

 

O Gestor Financeiro pode ocupar cargos de assistente, analista, assessor ou consultor do 

mercado financeiro. Pode trabalhar no departamento financeiro de empresas de todos os 

portes e ramos, em bancos, corretoras de valores, instituições de crédito, distribuidoras de 

valores mobiliários ou organizações do terceiro setor. Atua, ainda, como autônomo, prestando 

consultoria. 

 

Nesse contexto, o curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira EAD do Centro 

Universitário Unihorizontes, que começou a ser ofertado em 2018, forma profissionais com 
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capacidade de analisar o mercado e propor alterações que tenham influência no desempenho 

econômico da organização. 

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Gestão Financeira. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades interativas, 

além do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O aluno conta 

ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

No período de 25 a 28/09/2019 o Unihorizontes, recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira EAD obtendo a 

Nota 4. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Logística EAD  

 

Atuando na área logística de uma empresa ou organização, o profissional de logística é 

responsável por planejar e coordenar a movimentação física e de informações sobre as 

operações multimodais de transporte, para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para 

peças, matérias primas e produtos. Além disso, desenvolve e gerencia sistemas logísticos de 

gestão de materiais de qualquer natureza, o que inclui redes de distribuição e unidades 

logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando fornecedores, negociando e 

estabelecendo padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de 

materiais, podendo ainda controlar recursos financeiros e ocupar-se do inventário de 

estoques, sistemas de abastecimento, programação e monitoramento do fluxo de pedidos. 

 

As responsabilidades no exercício das atribuições exigem visão sistêmica e estratégica, 

capacidade de comando, liderança, além de densos conhecimentos de estratégias de 

segurança e respectivas tecnologias e equipamentos. Assim, o curso de Graduação 

Tecnológica em Logística EAD do Unihorizontes, que começou a ser ofertado no segundo 

semestre de 2018, busca formar profissionais especializados em aquisição, recebimento, 

armazenagem, distribuição e transporte.  

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Logística. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades interativas, além do 

desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O aluno conta ainda, 

com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 
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Curso de Graduação Tecnológica em Marketing EAD 

 

Com o objetivo de formar profissionais com capacidade técnica e científica para atuar na área 

de Marketing, sobretudo na análise do mercado e intervenção nos ambientes mercadológicos 

das organizações, propondo estratégias sustentáveis de marketing para produtos, preços, 

pontos de venda, promoção, publicidade e relacionamento com clientes, utilizando-se do 

conhecimento e das modernas ferramentas de gestão, pautadas nas questões éticas, sociais, 

ambientais, étnico-raciais e na diversidade humana do mundo contemporâneo, o Centro 

Universitário Unihorizontes começou a ofertar, em 2018, o curso de Graduação Tecnológica 

em Marketing EAD. 

 

O campo de atuação do egresso do referido curso abrange empresas e organizações 

privadas, públicas ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos, de quaisquer setores 

econômicos, incluindo organizações industriais, comércio, empresas de serviços, bem como, 

organizações políticas, esportivas, culturais, turísticas, de lazer e de saúde, nos mais diversos 

processos empresariais, podendo atuar como superintendente, gerente, supervisor, 

coordenador, assessor, consultor, analista, auxiliar, assistente, entre outros. 

 

A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Marketing. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades interativas, além do 

desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O aluno conta ainda, 

com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

Curso de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais EAD 

Planejamento, organização, gerência são elementos essenciais às organizações de qualquer 

ramo de atividade, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. Por isso, o profissional 

que possui a capacidade de gerir processos com eficiência é uma mão de obra requisitadas 

pelas empresas. 

 

Com o objetivo de formar profissionais habilitados para planejar, organizar, gerenciar, elaborar 

projetos e controlar processos administrativos, bem como implantar, coordenar e controlar 

trabalhos em empresas de diferentes ramos de atividades, o Centro Universitário 

Unihorizontes começou a ofertar, em 2018, o curso de Graduação Tecnológica em Processos 

Gerenciais EAD.  
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A duração do curso é de 4 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Tecnólogo em 

Processos Gerencias. Seu diferencial está na oferta de aulas online com atividades 

interativas, além do desenvolvimento de atividades denominadas “Rota de Aprendizagem”. O 

aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca virtual ao longo do curso. 

 

No período de 25 a 28/09/2019 o Unihorizontes, recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do curso de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais EAD obtendo 

a Nota 4. 

 

Curso de Bacharelado em Serviço Social 

 

Com o objetivo de formar bacharéis em Serviço Social, dotados de sólida formação teórico-

metodológica e ampla dimensão ético-política para atuar com competência nas diversas 

instâncias, em planejamento, consultoria, formação e assessoria, junto a ONGS, órgãos 

públicos, empresas e instâncias comunitárias, o Centro Universitário Unihorizontes começou 

a ofertar, em 2018, o curso de Bacharelado em Serviço Social EAD. 

 

O referido curso visa formar profissionais críticos e competentes capazes de compreender o 

sistema no qual os indivíduos estão inseridos e dar vazão às necessidades e demandas 

apresentadas pelos seus usuários. O referido curso vai ao encontro do Projeto Ético Político 

da profissão que anseia a construção de uma sociedade mais equânime e dotada de justiça 

social. 

 

Além destes fatores, o que sedimenta o fortalecimento desse curso na Instituição é a latente 

demanda do mercado de trabalho por profissionais que tenham especialização suficiente para 

atuar nas diversas áreas sócio-ocupacionais que o Serviço Social se faz presente e, 

principalmente, em espaços em que o mesmo se faz ausente. 

 

A duração do curso é de 8 semestres e, ao final, o aluno recebe o título de Bacharel em 

Serviço Social. Seu diferencial está na promoção do ensino superior na área de Serviço 

Social, em especial pela busca da articulação entre o ensino, a pesquisa e a prática social e, 

na oferta de aulas online com atividades interativas, além do desenvolvimento de atividades 

denominadas “Rota de Aprendizagem”. O aluno conta ainda, com material virtual e biblioteca 

virtual ao longo do curso. 
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A partir do ano de 2019 não foi mais oferecido o curso de Serviço Social na modalidade EAD 

pelo fato da não entrada de alunos e pelo número muito reduzido de alunos matriculados e a 

inviabilidade da oferta, a Mantenedora resolveu não mais ofertar o curso. 

 

2.3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação stricto sensu 

 

O Unihorizontes compactua com o pressuposto de que a ciência e suas aplicações são 

indispensáveis para o desenvolvimento humano, social e econômico. Paulo Freire já 

posicionava o processo científico na educação como meio permitido do homem transformar a 

sua realidade. Enquadram-se no desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa, a 

capacitação para multiplicar visões, linguagens, compreensão e análise, proposição e ação 

desenvolvida por meio de níveis aprofundados da formação e do aprendizado científico e 

tecnológico.  

 

O Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes possui estrutura 

curricular que engloba disciplinas orientadas para dar sustentação teórico-metodológica aos 

projetos vinculados às linhas de pesquisa, distribuindo-se em 24 (vinte e quatro) créditos entre 

disciplinas e práticas acadêmicas (obrigatórias e optativas) e 6 (seis) créditos referentes à 

dissertação, totalizando 30 (trinta) créditos, conforme apresenta-se a seguir: 10 créditos em 

disciplinas obrigatórias do núcleo básico; 6 créditos em disciplinas optativas do núcleo de 

formação; 6 créditos em disciplinas optativas do núcleo de aprofundamento, com a 

possibilidade de realizar 2 créditos em atividades de práticas acadêmica ou profissional 

(vivências em pesquisa, social, empresarial ou docente); 6 créditos em Dissertação; 2 créditos 

obrigatórios em Vivência em Pesquisa. 

 

Ao ingressar no mestrado o discente é matriculado nas disciplinas do núcleo básico, que 

oferecem uma formação geral acerca da Administração, bem como proporcionam formação 

metodológica sólida para o discente. No primeiro bimestre o discente cursa as disciplinas: 

Teoria das Organizações, Estatística Aplicada à Administração e Tópicos Avançados em 

Ensino e Pesquisa em Administração, sendo esta última em EAD. A disciplina Tópicos 

Avançados em Ensino e Pesquisa em Administração (TAEPA) compreende uma das 

disciplinas do núcleo de tratamento metodológico e junto com as disciplinas Pesquisa em 

Administração, Pesquisa Qualitativa, Pesquisa Quantitativa e a Oficina ‘Como Escrever um 

Artigo Científico’, forma a ‘espinha dorsal’ do curso. A disciplina TAEPA foi introduzida na 

grade curricular do Mestrado em Administração em 2014 e permite um nivelamento dos alunos 
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que não tem experiência em pesquisa e publicações com os alunos que já possuem 

experiência pregressa. 

 

Ressalta-se que ao finalizar a disciplina TAEPA, o aluno tem um prazo de 30 dias para 

protocolar o projeto de um artigo científico, que será produzido com a orientação do Professor 

a ele designado como orientador. Este projeto protocolado tem a função de matricular o aluno 

na prática acadêmica denominada ‘Vivência em Pesquisa’, que compreende o primeiro artigo 

que o aluno deverá produzir enquanto mestrando. 

 

Também ao finalizar o primeiro bimestre do curso, o mestrando deverá cursar a Oficina ‘Como 

Escrever um Artigo Científico. A Oficina é ministrada duas vezes ao ano, sempre entre o 

primeiro e o segundo bimestres, no primeiro semestre, e o terceiro e quarto bimestres, no 

segundo semestre. Ela prepara o mestrando para aspectos técnicos da produção acadêmica 

e auxilia os alunos na elaboração da Vivência em Pesquisa. Tanto a Oficina ‘Como Escrever 

um Artigo Científico’ como a Vivência em Pesquisa estão detalhadas no item ‘Experiências 

Inovadoras de Formação’.  A Oficina passou a integrar a grade curricular do curso em 2013 e 

tem uma carga horária de 4 h/a, sendo obrigatória para todos os alunos.  

 

No segundo bimestre do curso o aluno é matriculado nas disciplinas Pesquisa em 

Administração e uma disciplina do núcleo de formação.  

 

No terceiro bimestre o discente cursa duas disciplinas do núcleo de formação.  Ressalta-se 

que são ofertadas quatro disciplinas do núcleo de formação, das quais o aluno deve cursar, 

no mínimo, três, escolhidas em comum acordo com o professor orientador.  

 

No quarto bimestre o aluno é matriculado em uma das disciplinas do núcleo de 

aprofundamento e opta por cursar, ainda, uma entre as disciplinas: Métodos Qualitativos ou 

Métodos Quantitativos, conforme a escolha metodológica da dissertação. Caso o aluno opte 

por cursar ambas as disciplinas ao longo do mestrado, a segunda será computada como 

optativa. A inclusão das disciplinas Métodos Qualitativos ou Métodos Quantitativos no núcleo 

básico compreende uma das reestruturações curriculares implementadas em 2016 e visa 

aprimorar o conhecimento do discente no tratamento metodológico de dados, o que permite 

produzir dissertações de maior qualidade. Nesse aspecto ressalta-se que, após a inclusão 

dessas disciplinas no núcleo básico, sendo, portanto, pelo menos uma delas obrigatória, os 

mestrandos têm demonstrado maior fluidez na construção do percurso metodológico da 

dissertação.   
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O discente deve cursar, no mínimo, três disciplinas optativas do núcleo de aprofundamento, 

que devem se relacionar a linha de pesquisa escolhida. As disciplinas optativas podem ser 

cursadas tão logo finalizadas as disciplinas dos núcleos básico e de formação ou, 

opcionalmente, concomitante ao curso dessas. A escolha das disciplinas optativas é 

acompanhada pelo professor orientador.  

 

Para se matricular em Seminário o discente deve ter cumprido todos os créditos relativos às 

disciplinas, bem como as atividades obrigatórias de prática acadêmica, como a disciplina 

Tópicos Avançados em Pesquisa em Administração, a Vivência em Pesquisa e a Oficina 

Como Escrever um Artigo Científico.  

 

A pesquisa institucional se estrutura em linhas de pesquisa que, quando consolidadas em 

termos de produção acadêmica e científica, dão origem aos grupos de pesquisa. O Centro 

Universitário Unihorizontes conta com 03 (três) grupos de pesquisa registrados no Diretório 

de Grupos de Pesquisa do CNPq, sendo eles: NURTEG - Núcleo de Pesquisa em Relações 

de Trabalho e Tecnologias de Gestão, liderado pela Professora Marlene Catarina Lopes Melo; 

NUPEC – Núcleo de Pesquisa em Estratégia e Competitividade, liderado pela Professora 

Caissa Veloso e Sousa e NUCONT – Núcleo de Contabilidade e Finanças, liderado pelo 

Professor Wendel Alex Castro Silva. Os três professores líderes de grupos possuem ampla 

experiência acadêmica e em orientações na pós-graduação stricto sensu. 

 

Todos os professores do mestrado possuem projetos de pesquisa aprovados pelo colegiado 

do programa. Em 2019 o colegiado do Programa se reuniu para revalidar todas as aprovações 

dos projetos, que foram analisados quanto ao teor técnico-científico, verificando-se sua 

pertinência, coerência e factibilidade, bem como se a proposta está bem fundamentada do 

ponto de vista teórico-metodológico. Trata-se de uma instância de caráter normativo, 

consultivo e deliberativo. Destaca-se que qualquer novo projeto deve passar pela aprovação 

do Colegiado do Programa antes de iniciadas as pesquisas.  

 

O Programa de Mestrado do Unihorizontes organiza um conjunto de palestras dirigidas aos 

alunos do mestrado e da graduação, em forma de atividades extracurriculares, ministradas 

por professores e pesquisadores externos e internos, visando estimular o debate de temas da 

atualidade e o desenvolvimento constante do pensamento crítico. As palestras são 

amplamente divulgadas, sendo abertas as participações de alunos de graduação, bem como 

de todo o corpo docente da Instituição, além de interessados da comunidade. 
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Foram oferecidas as seguintes palestras: 

 

 Ergonomia do Corpo e do Cérebro no Trabalho - Prof. Dr. Hudson de Araújo Couto - 

Coordenador Científico da Pós-Graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas Gerais 

 

 As novas formas de Organizações Empresariais e as Estruturas de Poder na Sociedade - 

Prof. Dr. Rodrigo Almeida Magalhães - Coordenador do Curso de Direito do Centro 

Universitário Unihorizontes 

 

 Neuromarketing, Neuroeconomia e Abordagens Emergentes de Pesquisa e Negócios – Prof.ª 

Dr.ª Caissa Veloso e Sousa - Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro 

Universitário Unihorizontes 

 

 Inovação Social, Sustentabilidade e Desigualdade: Perspectivas para a pesquisa em gestão 

no contexto brasileiro - Prof. Dr. Armindo dos Santos de Sousa Teodósio - Líder do Núcleo de 

Pesquisas em Ética e Gestão Social do PPGA da PUC-Minas 

 

 Gestão Ambiental: Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte - Prof. 

Dr. Gustavo Rodrigues Cunha - Professor Titular do Mestrado Acadêmico em Administração 

do Centro Universitário Unihorizontes 

 

 Movimentos Sociais e Políticas de Diversidade: em que medidas estão alinhados? - Prof. Dr. 

Hélio Arthur Reis Irigaray - Prod. Adjunto e Coordenador do Global MBA da FGV-EBAPE e 

Editor Adjunto da Revista Cadernos EBAPE.BR 

 

 Abordagens para o Estudo da Saúde Mental no Trabalho - Prof. Dr. Luciano Zille Pereira - 

Professor Titular do Mestrado Acadêmico em Administração do Centro Universitário 

Unihorizontes 

 

 Saber Pensar versus Saber Fazer: a emergência da ciência moderna e a gestão do 

conhecimento. Palestrante: Prof. Dr. Mauro Lúcio Leitão Condé. Professor Titular de História 

da Ciência da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em História da UFMG. 
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 O Lado Obscuro do Mercado da Moda Fast Fashion. Palestrante: Prof.ª Dr.ª Georgiana Luna 

Batinta. Bolsista de Pós-Doutorado do Programa de Mestrado em Administração do Centro 

Universitário Unihorizontes.  

 

 Currículo Lattes: preenchimento e visibilidade do pesquisador. Palestrante: Profa. Dra. Caissa 

Veloso e Sousa. Professora do Mestrado em Administração do Centro Universitário 

Unihorizontes, Coordenadora do Mestrado em Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 Oficina: Como Escrever um Artigo Científico. Coordenador da Oficina: Prof. Dr. Luiz Carlos 

Honório, Professor do Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes. 

 Gestão de Carreira: potencializando o seu grau de empregabilidade. Palestrante: Prof. Dr. 

Odemir Vieira Baêta. Diretor do Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de 

Viçosa.  

 

 Os Desafios da Estabiliade Financeira em Contexto de Crise Palestrante: Prof. Dr. Anthero 

Moraes Meirelles. Doutor em Administração, Foi Diretor de Fiscalização (2011-2017), Diretor 

de Regulação (fevereiro a abril de 2015) e de Diretor de Administração (2007-2011) do Banco 

Central do Brasil. Foi membro do Comitê de Política Monetária (Copom), entre 2007 e 2017, 

e do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), entre 2011 e 2017. Presidiu a Comissão de 

Ética do BCB entre 2016 e 2017.  

 

Anualmente, no mês de novembro, o Unihorizontes promove o Encontro Anual do Mestrado. 

O evento tem como propósito reunir a comunidade acadêmica e outras pessoas interessadas 

em ensino e pesquisa em Administração e marca a data de aniversário do Programa. Na 

ocasião o colegiado do Mestrado convida um Professor, membro interno ou externo à 

Instituição, para ministrar uma palestra sobre tema de interesse dos discentes e docentes. 

Além da palestra, há diversas premiações, que podem acontecer conforme indicações, sendo 

essas as de empresários e gestores de destaque, que contribuíram para a realização das 

pesquisas no programa. Como estímulo à produção científica, também neste evento, ocorrem 

as premiações para os autores, discentes e docentes do Unihorizontes, que publicaram 

artigos em periódicos classificados dentre os níveis A1 a B1.  

 

A indicação anual das dissertações defendidas no Programa de Mestrado em Administração 

do Centro Universitário Unihorizontes, que se destacaram por mérito, é regida por um 

Regulamento, disponível no site, que contém as regras gerais, a forma de inscrição e os 
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critérios de julgamento. As indicações deverão contemplar as dissertações defendidas entre 

o período de 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior ao ano da indicação.  

 

Cada Professor titular do Programa de Mestrado em Administração do Unihorizontes pode 

indicar ao prêmio de destaque acadêmico uma dissertação defendida no ano anterior sob sua 

orientação, sendo facultado ao Professor a não indicação de uma dissertação, caso julgue 

que as dissertações defendidas sob sua orientação, no ano anterior, não se enquadram nos 

critérios estabelecidos no Regulamento. Fica a critério exclusivo do Professor orientador a 

seleção do trabalho que será indicado, não havendo para esta indicação a participação de 

outros membros do Programa de Mestrado. As dissertações inscritas são homologadas pelo 

Colegiado do Programa de Mestrado em Administração do Unihorizontes na reunião 

subsequente ao término do prazo para as indicações. 

 

Para a avaliação das dissertações inscritas o Colegiado do Programa deve indicar uma banca, 

composta por 03 (três) membros externos, com titulação de doutorado, que não tenham 

participado das referidas bancas de defesa. Todos os membros indicados para compor a 

comissão deverão atuar, na data da indicação, como docentes permanentes de um Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu na área de Administração. O resultado é divulgado no 

Encontro Anual do Mestrado.  

 

A Coordenação do Mestrado emite um certificado de destaque acadêmico para o autor da 

dissertação que obtiver a primeira classificação, assim como para o Professor Orientador do 

trabalho.  Os autores de todas as dissertações indicadas ao reconhecimento de mérito 

acadêmico receberão um certificado de reconhecimento pela indicação.  

 

A primeira edição do Encontro Anual do Mestrado aconteceu em 2012 e foi sugerida por um 

grupo de alunos em fase final do mestrado, em curso da disciplina Seminário de Dissertação. 

Na ocasião os alunos ensejaram o desejo pela continuidade dos relacionamentos 

estabelecidos no mestrado, bem como por se manterem como parte da comunidade 

acadêmica, mesmo após a defesa da sua dissertação. O mês para a realização do evento foi 

escolhido em função da data comemorativa do ‘aniversário do mestrado’ do Unihorizontes. 

Desde então o Encontro do Mestrado acontece, sempre, entre o final do mês de outubro e 

início do mês de novembro, e reúne docentes, discentes, egressos do 0Programa e Reitores 

e Pró-Reitores do Centro Universitário Unihorizontes, além de outros convidados. 
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A sétima edição do Encontro Anual do Mestrado aconteceu em 30 de outubro de 2018. No 

evento o Professor Dr. Hélio Arthur Reis Irigaray, Doutor em Administração de Empresas pela 

FGV-EAESP, Professor Adjunto e Coordenador do Global MBA da FGV-EBAPE, Editor-

Adjunto da revista Cadernos EBAPE.BR, ministrou a palestra: "Movimentos Sociais e Políticos 

de Diversidade: em que medidas estão alinhadas?". O evento contou com a participação de 

aproximadamente 150 pessoas, entre membros da comunidade acadêmica e demais 

convidados. 

 

Destaca-se que o convite para a participação de um Professor de Instituição de outro estado 

visa ampliar a cooperação do Unihorizontes com Professores de outras Instituições, 

ampliando as possibilidades para produção conjunta de pesquisas, o que será também 

evidenciado em outros itens desse relatório, especialmente em convites para participações 

em bancas. 

  

A oitava edição do Encontro Anual do Mestrado aconteceu em 29 de outubro de 2019. No 

evento foi formada uma mesa para discussão das novas perspectivas acerca do estudo das 

finanças, com o título “Finanças Comportamentais: quo vadis?”. A mesa foi composta pelos 

professores Alfredo Alves de Oliveira Melo (coordenador da mesa), Hudson Fernandes 

Amaral (debatedor) e Gustavo Rodrigues Cunha (debatedor). Todos são professores da área 

de Finanças do Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

A nona edição do Encontro Anual do Mestrado aconteceu em 28 de outubro de 2020 e 

comemorou os 15 anos do Mestrado. A palestra foi realizada pelo Professor Doutor Rafael 

Alcadipani da Silveira e teve como tema a “Pesquisa em Administração e o Impacto Social”. 

O evento foi realizado de forma remota, tendo em vista as restrições impostas pela pandemia 

do COVID19. 

 

Além dos investimentos com recursos próprios, o Unihorizontes estimula seus 

docentes/pesquisadores a submeterem projetos para captação de recursos para seus 

projetos de pesquisa em diferentes modalidades, pois além do recurso para a produção de 

conhecimento destinado à sociedade, a aprovação de projetos valida a qualidade das 

atividades de pesquisa da Instituição.  

Durante o ano 2018, o Programa de Mestrado em Administração do Centro Universitário 

Unihorizontes recebeu financiamentos da FAPEMIG, CNPq e CAPES referentes aos 

seguintes projetos e bolsas de pesquisa: 
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A) Projetos financiados pela FAPEMIG  

 

1) Práticas Sedutoras De Gestão: Estudo de caso em uma empresa de alta tecnologia 

localizada no estado de Minas Gerais. Fernando Coutinho Garcia. R$8.300,00 – 2016/2018. 

 

2) Sustentabilidade em Organizações do Estado de Minas Gerais. Gustavo Rodrigues Cunha. 

R$ 15.650,00 – 2016/2018. 

 

3) Governança Colaborativa para Pesquisa no Sistema Único de Saúde. Reynaldo Maia 

Muniz. R$22.676,00 – 2016/2018. 

 

4) Estratégias de Marketing Social em Prol do Bem-Estar da Sociedade. Caissa Veloso e 

Sousa. R$5.276,00 – 2016/2018. 

 

5) A Forma de Distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Alfredo Alves de O. 

Melo. R$20.755,60 – 2016/2018. 

 

6) 02 (duas) Bolsas de Mestrado com financiamento pela FAPEMIG. 

 

7) 10 (dez) Bolsas de Iniciação Cientifica. 

 

C) Bolsas financiadas pela CAPES 

 

03 (três) Bolsas de Mestrado e 01 (uma) Bolsa PNPD (Pós-Doutorado). 

 

C) Bolsas financiadas pelo CNPq 

 

02 (duas) bolsas de produtividade em pesquisa, sendo uma na modalidade Pesquisador 

Sênior e a outra Produtividade em Pesquisa 1B. 

 

Os bolsistas do mestrado e da iniciação científica, com a participação de professores 

permanentes do Programa organizam, coordenam e apresentam a Semana de Iniciação 

Cientifica em todos os semestres letivos e participam da Semana de Extensão.  
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No primeiro Semestre de 2018, entre os dias 04 a 06 de junho, ocorreram os eventos XVII 

Semana da Iniciação Científica e a XIX Semana de Extensão. Foram realizados os seguintes 

eventos, organizados pelos mestrandos, com a participação dos alunos da graduação: 

 

 04/06 – Palestra “O QUE É MEU É CADA VEZ MAIS SEU”, ministrada pelo mestrando 

PEDRO FAVARINI AIRES DE LIMA. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 

 04/06 – Palestra “ONDE INVESTIR O SEU DINHEIRO”, ministrada pela mestranda PATRICIA 

METZKER PIFANO DE MELO. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 

 04/06 – Palestra “POLÍTCA, ECONOMIA INTERNACIONAL E A CRISE NA SÍRIA”, ministrada 

pelo mestrando DANILO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA FILHO. Unidade Santo Agostinho no 

turno da manhã; 

 

 05/05 – Palestra “ALÉM DO PROJETO INTERDISCIPLINAR: PESQUISAS QUE MARCARAM 

AS NOSSAS VIDAS”, ministrada pelo mestrando PEDRO FAVARINI AIRES DE LIMA. 

Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 05/06 – Palestra “POLÍTCA, ECONOMIA INTERNACIONAL E A CRISE NA SÍRIA”, ministrada 

pelo mestrando DANILO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA FILHO. Unidade Santo Agostinho no 

turno da manhã; 

 

 06/06 – Palestra “MEDIAÇÃO DE CONFLITOS”, ministrada por MÁRCIA DOS SANTOS 

ALVES egressa do Mestrado. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 

 06/06 – Palestra “EMPREENDEDORISMO NOS TEMPOS MODERNOS”, ministrada pela 

mestranda KEILA DE SOUZA VEGGI. Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 

 06/06 – Palestra “MEDIAÇÃO DE CONFLITOS”, ministrada por MÁRCIA DOS SANTOS 

ALVES egressa do Mestrado. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 06/06 – Palestra “EDUCAÇÃO FINANCEIRA: EM DIA COM FINANÇAS PESSOAIS”, 

ministrada por ROQUE FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA egresso do Mestrado. Unidade 

Barreiro no turno da noite; 
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 06/06 – Palestra “ONDE INVESTIR O SEU DINHEIRO”, ministrada pela mestranda PATRICIA 

METZKER PIFANO DE MELO. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 06/06 – Palestra “OS SEGREDOS PARA FORMAR CLEINTES INCRIVELMENTE FIÉIS”, 

ministrada pelo mestrando ÍTALO PACHECO GOMES CAIXETA. Unidade Santo Agostinho 

no turno da noite; 

 

 06/06 – “MINICURSO: COMO FAZER VÍDEO PELO CELULAR”, ministrada pela mestranda 

WILZA ANÍSIO MARTINEZ. Unidade Santo Agostinho no turno da noite. 

 

Entre os dias 07 a 09 de novembro ocorreram os eventos XIX Semana da Iniciação Científica 

e a XX Semana de Extensão. Foram realizados os seguintes eventos, organizados pelos 

mestrandos, com a participação dos alunos da graduação: 

 

 07/11 – Palestra “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ÂMBITO EMPRESARIAL – 

EVOLUÇÃO NO BRASIL”, ministrada pelo mestrando MÁRCIO VIDAL GOMES DA GAMA. 

Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 

 07/11 – Palestra “SUSTENTABILIDADE: GERA DIVERSIDADE? ONDE ESTÁ A 

DIFERENÇA?”, ministrada pelo mestrando APARECIDO DONIZETE SERVADIO. Unidade 

Barro Preto no turno da noite; 

 

 07/11 – Palestra “FRAUDE BANCÁRIA: CUIDADOS PARA NÃO SE TORNAR VÍTIMA”, 

ministrada pela mestranda CHRISTIENNE LOPES DA SILVA. Unidade Barro Preto no turno 

da noite; 

 

 08/11 – Palestra “CONJUNTURA ECONÔMICA NO BRASIL E NO MUNDO”, ministrada pelo 

mestrando DANILO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA FILHO. Unidade Santo Agostinho no turno 

da manhã; 

 

 08/11- “EXPOSIÇÃO DE MANDALAS”, apresentada pela mestranda VÂNIA DUQUE 

SOBRINHO. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 08/11 – Palestra “MÍDIAS SOCIAIS – UTILIZAÇÃO CONSCIENTE PARA BENEFÍCIOS 

PROFISSIONAIS”, ministrada pela mestranda VILMA PEREIRA DE FARIA. Unidade Barreiro 

no turno da noite; 
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 09/11 – “OFICINA DE IOGA” coordenada pelo mestrando SANDOVAL MOURA SILVA 

JÚNIOR. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 

 09/11 – “OFICINA DE IOGA” coordenada pelo mestrando SANDOVAL MOURA SILVA 

JÚNIOR. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 09/11 – Palestra “FRAUDE BANCÁRIA: CUIDADOS PARA NÃO SE TORNAR VÍTIMA”, 

ministrada pela mestranda CHRISTIENNE LOPES DA SILVA. Unidade Santo Agostinho no 

turno da noite; 

 

Durante o ano 2019, o Programa de Mestrado em Administração do Centro Universitário 

Unihorizontes recebeu financiamentos da FAPEMIG, CNPq e CAPES referentes aos 

seguintes projetos e bolsas de pesquisa: 

 

a) Bolsas financiadas pela CAPES: 03 (três) Bolsas de Mestrado e 01 (uma) Bolsa PNPD 

(Pós-Doutorado); 

b) Bolsas financiadas pelo CNPq: 03 (duas) bolsas de produtividade em pesquisa, sendo uma 

na modalidade Pesquisador Sênior, uma na modalidade 1B e uma nível 2. Os bolsistas do 

mestrado e da iniciação científica, com a participação de professores permanentes do 

Programa organizam, coordenam e apresentam a Semana de Iniciação Cientifica em todos 

os semestres letivos e participam da Semana de Extensão; 

c) Bolsas financiadas pela FAPEMIG: A Fapemig, em fevereiro de 2019, suspendeu todas as 

concessões de bolsas de Iniciação Científica, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

independente da Instituição. As duas bolsas de Mestrado concedidas ao Unihorizontes foram 

mantidas. Destaca-se que também estão suspensos, por tempo indeterminado, todos os 

recursos destinados aos projetos de pesquisa aprovados.  

 

No primeiro Semestre de 2019, entre os dias 03 a 05 de junho, ocorreram os eventos XIX 

Semana da Iniciação Científica e a XXI Semana de Extensão. Foram realizados os seguintes 

eventos, organizados pelos mestrandos, com a participação dos alunos da graduação: 

 

 03/06 – Palestra “Como Implantar um Modelo de Gestão de Riscos Corporativos: case 

CEMIG”, ministrada pelo mestrando Luiz Henrique Almeida Rezende. Unidade Santo 

Agostinho no turno da manhã; 
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 03/06 – Palestra “Apresentem-se bem! Dicas para apresentações simples e 

descomplicadas para fazer bonito em público”, ministrada pelo mestrando Wellington 

Gonçalves de Castro. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 03/06 – Palestra “Brasil e China: análise sob ótica da complexidade econômica (Atlas 

MIT- Economic Complexity Index)”, ministrada pela mestranda Sarah Dantas Rabelo Mota 

Martins de Oliveira. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 03/06 – Palestra “Além do Teto de Vidro: a participação feminina em Conselhos de 

Administração e Direção”, ministrada por Pedro Favarini Aires de Lima, egresso mestrando . 

Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 03/06 – Palestra “Planejamento Estratégico no Âmbito Empresarial Evolução no 

Brasil”, ministrada pelo mestrando Marcio Vidal Gomes Da Gama. Unidade Santo Agostinho 

no turno da noite; 

 03/06 – Palestra “Empreendedorismo Feminino”, ministrada pela mestranda Andreza 

Capelo Drumond. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 03/06 – Oficina de Ioga”, ministrada pelo mestrando Sandoval Moura Silva Junior. 

Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 04/06 – Palestra “crise do sistema penitenciário”, ministrada pelo convidado Marcelo 

José Gonçalves da Costa. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 04/06 – Palestra “Marketing Pessoal: construindo a sua imagem profissional”, 

ministrada pela mestranda Nazaré Franco Santana. Unidade Santo Agostinho no turno da 

manhã; 

 04/06 – Palestra “Formação e Gestão de Equipes: Lições de Liderança de um 

Treinador de Futebol”, ministrada pelo convidado Alexandre Barroso de Oliveira. Unidade 

Santo Agostinho no turno da noite; 

 04/06 – Oficina de Ioga”, ministrada pelo mestrando Sandoval Moura Silva Junior. 

Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 04/06 – Palestra “Como usar HP12C”, ministrada por Christian Moises Thomás, 

egresso do mestrado. Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 04/06 – Monólogo, organizado pelo convidado Rodrigo Pedro Pinto Soares. Unidade 

Barro Preto no turno da noite; 

 05/06 – Palestra “recriando uma dinâmica de contratação”, ministrada pela mestranda 

Poliane de Oliveira Moreira. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 05/06 – Palestra “Inovação e Startups: Realidade Brasileira”, ministrada pela 

mestranda Claudia Maria Araújo Esteves. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 05/06 – Monólogo, organizado pelo convidado Rodrigo Pedro Pinto Soares. Unidade 

Santo Agostinho no turno da noite; 
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 05/06 – Palestra “Otimização da Logística Inbound de Uma Agroindústria de Óleo de 

Palma por meio do Método Caixeiro Viajante”, ministrada pela mestranda Maria Madalena 

Guerra Ferreira. Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 05/06 – Palestra “Além do Teto de Vidro: a participação feminina em Conselhos de 

Administração e Direção”, ministrada por Pedro Favarini Aires de Lima, egresso mestrando. 

Unidade Barreiro no turno da noite; 

 05/06 – Palestra “PI não é bicho papão”, ministrada pelas mestrandas Ana Maria 

Mendes Goulart e Vilma Santos Pereira De Faria. Unidade Barreiro no turno da noite. 

 

Entre os dias 06 a 08 de novembro ocorreram os eventos XXI Semana da Iniciação Científica 

e a XXII Semana de Extensão. Foram realizados os seguintes eventos, organizados pelos 

mestrandos, com a participação dos alunos da graduação: 

  

 06/11 – Palestra “Recriando uma dinâmica de contratação”, ministrada pela mestranda 

Poliane de Oliveira Moreira. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 06/11 – Palestra “Pessoas de superação em atividades”, ministrada por Amanda 

Alether Alves de Melo. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 

 06/11 – Palestra “Direito do Consumidor”, ministrada pela mestranda Daniele Teixeira 

Vieira. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 06/11 – Oficina de Turbantes”, ministrada por Débora Brandão Fantini. Unidade Santo 

Agostinho no turno da noite; 

 06/11 – Oficina de Ioga”, organizada pelo mestrando Sandoval Moura Silva Junior. 

Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 07/11 – Palestra “PI não é bicho papão”, ministrada pela mestranda Janaina Martins 

dos Reis. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 07/11 – Oficina de balões”, ministrada por Rafaela Freitas Bicalho. Unidade Santo 

Agostinho no turno da manhã; 

 07/11 – Palestra “Formação e Gestão de Equipes: Lições de Liderança de um 

Treinador de Futebol”, ministrada por Alexandre Barroso de Oliveira. Unidade Santo 

Agostinho no turno da noite; 

 07/11 – Palestra “Uma Década de Adoção das Normas Internacionais de 

Contabilidade”, ministrada por Rafael Carneiro Barbosa. Unidade Santo Agostinho no turno 

da noite; 

 07/11 – Palestra “Compliance e Integridade nas Empresas”, ministrada pelo por Livia 

Duarte. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 
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 07/11 – Palestra “Dicas de Nutrição: interpretando rótulos”, ministrada pela Amanda 

Silmara Campos da Costa. Unidade Barro Preto no turno da noite; 

 07/11 – Palestra “PI NÃO é bicho papão”, ministrada pela mestranda Ana Maria 

Mendes Goulart. Unidade Barreiro no turno da noite; 

 08/11 – Palestra “Concurso Público: mitos e verdades”, ministrada pelo mestrando 

Waltinho Edjan Alves. Unidade Santo Agostinho no turno da manhã; 

 08/11 – Palestra “PI NÃO é bicho papão”, ministrada pela mestranda Janaina Martins 

dos Reis. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 08/11 – Palestra “Etiqueta do Trabalho”, ministrada pela mestranda Cláudia Kumel 

Moreira. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 08/11 – Palestra “Empreendedorismo Feminino”, ministrada pela mestranda Andreza 

Capelo Drumond. Unidade Santo Agostinho no turno da noite; 

 08/11 – Palestra “PI não é bicho papão”, ministrada pela mestranda Ana Maria Mendes 

Goulart. Unidade Barro Preto no turno da noite. 

 

Com a pandemia da COVID-19 não foi possível realizar as palestras de forma presencial. 

Nesse contexto, o Programa de Mestrado em Administração do Unihorizontes implementou, 

o programa QuarenTese, que compreendeu atividades realizadas de forma totalmente 

remota. Para todos os participantes foi emitido um certificado de participação, sendo que para 

os alunos esses certificados podem ser utilizados como horas de atividades extraclasse para 

os alunos da graduação a participação é computada como horas complementares. Foram 

realizadas duas edições, no primeiro e no segundo semestre de 2020, respectivamente.   

 

Data de realização:  

1ª edição: 6 de maio de 2020 a 27 de maio de 2020. 

2ª edição: 1 de outubro de 2020 a 28 de outubro de 2020. 

Plataforma:  

1ª edição: Zoom Professional com transmissão ao vivo 

2ª edição: StreamYard com transmissão ao vivo no Youtube 

 

Por meio desse projeto, foi possível promover 16 encontros com diferentes temas 

relacionados à área de Administração e Gestão Contemporânea, com um público interno e 

externo ao Centro Universitário Unihorizontes, incluindo graduandos, mestrandos, 

doutorandos, professores, pesquisadores e especialistas de diferentes áreas de várias 

cidades do Brasil e alguns participantes de outros países. Por meio deste projeto, 979 pessoas 

se inscreveram no QuarenTese, o que significou 4.610 inscrições nas 16 atividades realizadas 
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nas duas edições. A expectativa é de continuidade do projeto nos próximos anos, com novas 

atividades, novos palestrantes e um maior alcance de público, gerando um retorno 

significativo para a Instituição e seus participantes. 

 

Na primeira edição foram realizadas oito atividades, desenvolvidas por professores(as) 

doutores(as) de quatro diferentes instituições públicas e privadas da região Sudeste do Brasil, 

sendo: Centro Universitário Unihorizontes, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e, Universidade Paulista (UNIP-SP). 

 

06/05/2020 - Revisão Sistemática de Literatura: desenvolvendo seu Referencial Teórico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

197 inscrições, 155 acessaram o Zoom (79%) – média online: 122 (62%) 

 

08/05/2020 - Mendeley: gerenciamento de referências e trabalhos acadêmicos 

Prof. Dr. Antônio Carlos Rodrigues (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

228 inscrições, 138 acessaram o Zoom (61%) – média online: 107 (47%) 

 

13/05/2020 - Preenchimento do currículo Lattes e visibilidade do pesquisador 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

256 inscrições, 127 acessaram o Zoom (50%) – média online: 96 (38%) 

 

15/05/2020 - Oficina: como escrever um artigo científico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

308 inscrições, 117 acessaram o Zoom (38%) – média online: 97 (31%) 

 

20/05/2020 - Como construir seu projeto de pesquisa: da Introdução à Metodologia 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

Profª Drª Kely Cesar Martins de Paiva (Universidade Federal de Minas Gerais) 

298 inscrições, 171 acessaram o Zoom (57%) – média online: 140 (47%) 

 

21/05/2020 - Palestra: Empreendedorismo e Redes 

Prof. Dr. Victor Silva Corrêa (Universidade Paulista/SP) 

293 inscrições, 157 acessaram o Zoom (53%) – média online: 132 (45%) 

 

26/05/2020 - Análise de Conteúdo: da teoria à prática 

Profª Drª Fernanda Versiani de Rezende (Unihorizontes) 
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307 inscrições, 128 acessaram o Zoom (42%) – média online: 103 (33%) 

 

27/05/2020 - Teletrabalho na pandemia: gestão e aspectos jurídicos 

Prof. Dr. Thiago Penido Martins (Unihorizontes/ Procurador Autárquico de Belo Horizonte) 

263 inscrições, 103 acessaram o Zoom (39%) – média online: 84 (32%) 

 

Na segunda edição também foram realizadas oito atividades, desenvolvidas por 

professores(as) doutores(as) de quatro diferentes instituições públicas e privadas das regiões 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo: Centro Universitário Unihorizontes, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas) e Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP). 

 

01/10/2020 - Preenchimento do currículo Lattes e visibilidade do pesquisador 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

308 inscritos, com 431 visualizações no Youtube (139%) 

 

07/10/2020 - Grounded Theory e Etnografia como Estratégias de Pesquisa 

Prof. Dr. Marcelo de Rezende Pinto (PUC Minas) 

254 inscritos, com 308 visualizações no Youtube (121%) 

 

09/10/2020 - Oficina: como escrever um artigo científico 

Profª Drª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

388 inscritos, com 517 visualizações no Youtube (133%) 

 

15/10/2020 - Pesquisa Quantitativa: como e quando escolher esta abordagem 

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha (Unihorizontes) 

294 inscritos, com 222 visualizações no Youtube (75%) 

 

20/10/2020 - Compliance e Integridade Corporativa 

Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral (Unihorizontes) 

315 inscritos, com 348 visualizações no Youtube (110%) 

 

22/10/2020 - Entrevistas em Profundidade e Pesquisa-ação 

Profª Drª Georgiana Luna Batinga (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) 

300 inscritos, com 189 visualizações no Youtube (63%) 
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26/10/2020 - Pesquisa Causal: como fazer estudos experimentais 

Profª Drª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes) 

Prof.ª Dr.ª Helena Belintani Shigaki (Unihorizontes) 

277 inscritos, com 166 visualizações no Youtube (60%) 

 

28/10/2020 - Pesquisa em Administração e Impacto Social 

Prof. Dr. Rafael Alcadipani (FGV-SP) 

321 inscritos, com 217 visualizações no Youtube (68%) 

 

Ressalta-se que a integração do Mestrado em Administração do Unihorizontes com os cursos 

de graduação não se limita aos cursos sediados na mesma Unidade do Mestrado. As 

palestras organizadas pelos mestrandos e professores do mestrado, por exemplo, foram 

realizadas entre as três unidades do Centro Universitário, sendo que algumas foram 

ministradas mais de uma vez para que pudesse abranger alunos de distintos cursos, 

considerando-se os interesses pelas temáticas.  

 

Os alunos bolsistas do mestrado auxiliam na organização dos eventos da Semana do Projeto 

Interdisciplinar, Semana de Iniciação Científica e Semana de Extensão, participando 

ativamente do convite aos palestrantes e organização das agendas. Os demais alunos são 

convidados a ministrarem palestras e a participarem das bancas de apresentação dos 

Projetos de Extensão que são desenvolvidos por alunos do 7o período dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Serviço 

Social.  

 

As bolsas de iniciação científica, todas orientadas por docentes do Programa são, em sua 

maioria, ocupadas por alunos carentes e sem dotação de recursos financeiros que, via de 

regra, recebem bolsas de um dos sistemas de financiamento estudantil como, por exemplo, o 

ProUni. Vários desses alunos, quando terminam a graduação ingressam no mestrado, tendo 

em vista o desenvolvimento do interesse pela pesquisa academia. Para tanto, participam do 

processo seletivo para bolsas de mestrado e, ao ingressarem desenvolvem diversos trabalhos 

de cunho acadêmico (além das atividades obrigatórias do programa), demonstrando o 

emprego da formação para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento.  

 

Como exemplo dos alunos titulados no Mestrado do Unihorizontes que foram bolsistas de 

ProUni e fizeram parte do corpo de bolsistas de IC e Mestrado da Instituição e hoje são 

professores universitários, tem-se: Anna Gabriela Miranda de Oliveira; Andreia de Oliveira 
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Santos; Christian Moisés Tomaz; Maria de Lourdes Monção; Mariana Paiva Damasceno; 

Michelle Regina Santana Dutra; Valéria Rezende Freitas Barros; Jefferson Rodrigues Pereira 

e Rosilaine Aparecida Pinto Aguiar.  

 

No ano de 2018 estiveram em curso do mestrado os seguintes ex bolsistas de IC (que foram 

beneficiados pelo ProUni) e atuais bolsistas de mestrado: Aparecido Servádio Donizete; 

Nayara Kely Batista; Pedro Favarini Aires de Lima; Vilma Faria; Christienne Lopes da Silva. 

 

No ano de 2019 estiveram em curso do mestrado os seguintes ex bolsistas de IC (que foram 

beneficiados pelo ProUni) e atuais bolsistas de mestrado: Pedro Favarini Aires de Lima; Vilma 

Faria. 

 

Com a suspensão das bolsas pela FAPEMIG, no ano de 2019 tivermos 02 (dois) alunos de 

Graduação participando como Bolsista Voluntário de IC. 

 

No ano de 2020 estiveram em curso do mestrado os seguintes ex bolsistas de IC (que foram 

beneficiados pelo ProUni) e atuais bolsistas de mestrado: Pedro Favarini Aires de Lima; Vilma 

Faria. 

 

Com a suspensão das bolsas pela FAPEMIG é possível que os interessados no 

desenvolvimento de pesquisas e na carreira acadêmica participem dos prjetos de pesquisa 

como bolsistas voluntários. No ano de 2020 tivemos um aluno, egresso da graduação do 

Unihorizontes, que participou como bolsista voluntário de iniciação científica.  

 

Apesar das restrições de financiamento das agências de fomento, durante o ano de 2020 o 

Programa de Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes recebeu 

financiamentos da FAPEMIG, CNPq e CAPES referentes aos seguintes projetos e bolsas de 

pesquisa: 

 

a) Bolsas financiadas pela CAPES: 02 (três) Bolsas de Mestrado e 01 (uma) Bolsa PNPD 

(Pós-Doutorado); 

b) Bolsas financiadas pelo CNPq: 03 (duas) bolsas de produtividade em pesquisa, sendo uma 

na modalidade Pesquisador Sênior, uma na modalidade 1B e uma nível 2; 

c) Bolsas financiadas pela FAPEMIG: A Fapemig, em fevereiro de 2019, suspendeu todas as 

concessões de bolsas de Iniciação Científica, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 

independente da Instituição. As duas bolsas de Mestrado concedidas ao Unihorizontes foram 
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mantidas até as respectivas finalizações, que aconteceram em fevereiro e agosto de 2020. 

Atualmente a FAPEMIG manteve suspensa a concessão de novas bolsas de mestrado para 

programas ofertados por Instituições Privadas com fins lucrativos, considerando-se a restrição 

de recursos vivenciada pelo órgão. 

 

As bolsas de mestrado ofertadas financiadas pela CAPES e pela FAPEMIG beneficiam, em 

sua maior parte, alunos que cursaram a graduação com bolsas do ProUni. Muitos desses 

alunos foram bolsistas de iniciação científica no Unihorizontes e, quando terminaram a 

graduação ingressam no mestrado, tendo em vista o desenvolvimento do interesse pela 

pesquisa academia. Para tanto, os candidatos devem participam do processo seletivo para 

bolsas de mestrado e, ao ingressarem desenvolvem diversos trabalhos de cunho acadêmico 

(além das atividades obrigatórias do programa), demonstrando o emprego da formação para 

o desenvolvimento da ciência e do conhecimento.  

 

Desta forma, a Iniciação Científica deve contribuir para o desenvolvimento de formas de 

pensamento que assegurem a sua clareza e o seu poder crítico, construtivo e independente. 

A Instituição deve conduzir o aluno não só a observar a realidade, mas também a dialogar e 

agir considerando a mesma, por meio dos procedimentos que caracterizam o trabalho 

científico: o teste, a dúvida, o desafio que, por sua vez, desfazem a tendência meramente 

reprodutiva da aprendizagem. 

 

A Instituição estimula e acompanha a produção acadêmica segundo os parâmetros da CAPES 

– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e financia a participação 

de docentes em eventos científicos qualificados de sua área. 

 

Ressalta-se que o curso de Mestrado em Administração titulou, até 31/12/2020, 693 

(seiscentos e noventa e três) mestres, sendo que destes 48 (quarenta e oito) concluíram o 

curso em 2018; 42 (quarenta e dois) concluíram o curso em 2019 e 27 (vinte e sete) 

concluíram o curso em 2020 

 

Ainda como política de ensino, o Centro Universitário Unihorizontes incentiva a integração do 

mestrado com os cursos de graduação bacharelado e tecnológica. Como práticas dessa 

integração é possível relacionar as seguintes atividades: 

 

Todos os professores do corpo docente do PPG do Unihorizontes contribuíram para 

atividades de ensino ao lecionarem disciplinas nos cursos de graduação da Instituição, além 



341 

 

  

das atividades de pesquisa, por meio da orientação de projeto interdisciplinar e orientação de 

bolsistas de iniciação científica. Cada docente permanente lecionou, no mínimo, uma 

disciplina por semestre nos cursos de graduação durante o ano de 2019. Tal fato credência a 

instituição a proporção de 100% neste indicador. 

 

Os docentes Caissa Veloso e Sousa, Gustavo Rodrigues Cunha, Luiz Carlos Honório, Wendel 

Alex Castro e Silva, compõem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cursos da graduação 

da Instituição. 

 

O mestrado do Unihorizontes oferece aos mestrandos a prática em docência por meio da 

vivência em docência, conforme descrito no item “experiências inovadoras de formação”. Esta 

atividade é obrigatória para os alunos bolsistas da CAPES e da FAPEMIG e optativa para os 

demais mestrandos, sendo atribuído a mesma 2 créditos. Os editais para a Vivência em 

Docência são publicados semestralmente e amplamente divulgados. Excepcionalmente, em 

2020 não tivemos alunos cursando o estágio docente, considerando-se as imposições 

decorrentes da pandemia do COVID19 que impossibilitaram as aulas presenciais.  

 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), obrigatória em todos os cursos de 

graduação (bacharelados e tecnológicos) da Instituição é, preferencialmente, ministrada por 

professores integrantes do Programa de Mestrado. O produto final da disciplina é um artigo 

científico, elaborado individualmente pelos alunos. Assim, os professores contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade de pesquisa científica dos alunos concluintes e para a 

melhoria da qualidade dos Trabalhos de Conclusão de Curso da graduação.  

 

No ano de 2018 os seguintes mestrandos participaram de bancas de Trabalho de Conclusão 

de Curso no Unihorizontes, no curso bacharelado em Administração: 

 

1) Mestranda: Nayara Kelly Batista 

 

 Graduanda: Alcione Márcia Rocha 

Título do Trabalho: Segurança no Trânsito: análise das campanhas de marketing social 

voltadas para a redução dos acidentes de trânsito 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduando: José Santana da Silva 
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Título do Trabalho: Relações de Poder no Processo de Sucessão em Empresa 

Familiar 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduando: Maurício de Oliveira Martins 

Título do Trabalho: Prazer e Sofrimento no Trabalho: um estudo com vigilantes de base 

de uma empresa de segurança privada 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Valéria Rodrigues Fagundes 

Título do Trabalho: Os Desafios Enfrentados pelo Gestor Público no Processo de 

Gestão 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Jeane Freitas Faizão 

Título do Trabalho: Marketing Social e Doação de Sangue: um estudo com doadores 

e potenciais doadores na região metropolitana de Belo Horizonte 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Fabiana Mendes Teixeira 

Título do Trabalho: Marketing Social e Campanhas de Doação de Órgãos: a percepção 

dos cidadãos. 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Josiele Alves Ferreira 

Título do Trabalho: Campanhas de Vacinação: análise das campanhas de marketing 

social voltadas para a imunização contra febre amarela 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Débora de Cássia Souza Brandão 

Título do Trabalho: A Influência das Mídias Digitais no Comportamento de Consumo 

Infantil 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

2) Mestranda: Vilma Santos Pereira de Faria 
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 Graduanda: Amanda Silva Peres 

Título do Trabalho: Avaliação das Campanhas de Marketing Social em Prol da 

Redução dos Acidentes de Trânsito 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Daniela Aparecida Tavares 

Título do Trabalho: Comportamento do Consumidor: um estudo sobre o consumo de 

automóveis 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduando: Emerson de Oliveira Pinto 

Título do Trabalho: Análise do Comportamento do Consumidor na Escolha de um 

Seguro de Automóveis 

Mês/ano: julho de 2018 

 

3) Mestranda: Christienne Lopes da Silva 

 

 Graduanda: Izabella de Souza Leite 

Título do Trabalho: Análise das Estratégias de Marketing Social em prol das 

campanhas de doação de órgãos 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Emiliane Lourdes Rodrigues 

Título do Trabalho: Empreendedorismo Feminino 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

4) Mestrando: Pedro Favarini Aires de Lima 

 

 Graduanda: Géssica Leopoldina de Oliveira 

Título do Trabalho: Qualidade de Vida no Trabalho: estudo no setor bancário 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Iderlane Sabrina Cândida 

Título do Trabalho: Estresse e Saúde nas Organizações de Trabalho 

Mês/ano: julho de 2018 
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 Graduanda: Dayane Oliveira Silva 

Título do Trabalho: Qualidade de Vida no Trabalho: estudo em uma empresa 

metalúrgica 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Ana Carolina Ferreira 

Título do Trabalho: A Influência dos Estilos de Liderança no Desenvolvimento de 

Equipes de Trabalho 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Amanda Nayara Nunes Carvalho 

Título do Trabalho: Treinamento como Instrumento de Capacitação e Desenvolvimento 

de uma empresa 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Fabiana Zilda Brandão Chaves 

Título do Trabalho: Estresse Ocupacional e Qualidade de Vida em uma Empresa de 

Call Center 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Rejane de Jesus Marta Nascimento 

Título do Trabalho: Estresse Ocupacional e Qualidade de Vida de Profissionais de uma 

Empresa Supermercadista 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Jéssica Pollyane Carvalho Bortolini 

Título do Trabalho: Análise do Comportamento do Consumidor na Escolha por um 

Seguro de Automóveis 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduando: Lucas Rodrigues da Silva 

Título do Trabalho: Prazer e Sofrimento no Trabalho de Profissionais Bancários: um 

estudo na cidade de Belo Horizonte 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduanda: Pâmela Santos Silva 
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Título do Trabalho: Fidelização de Clientes Através do Marketing de Relacionamento 

Mês/ano: julho de 2018 

 

 Graduando: Pedro Lucas Cardoso Jardim 

Título do Trabalho: Logística Estratégica 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Aurora Francisca Barbosa 

Título do Trabalho: Marketing Social e Doação de Sangue 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Solange Cândida de Oliveira Santos 

Título do Trabalho: Prazer e Sofrimento no Trabalho de Profissionais de uma Central 

de Atendimento em uma Rede Hospitalar 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Dayane Ester Vinho Soares 

Título do Trabalho: Percepção de Justiça Organizacional e Comportamentos 

Retaliatórios: estudo no setor de call center 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Bruna Gabriela Souza Cruz 

Título do Trabalho: O Papel da Profissionalização em Empresas Familiares 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Joyce Almeida Silva Ferreria 

Título do Trabalho: O Estresse e a Síndroe de Burnout 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Sabrina Costa Sousa Alves 

Título do Trabalho: A Mulher Empreendedora 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduando: Alan Carvalho Moraes 

Título do Trabalho: Prazer e Sofrimento na Rotina de Trabalho de Profissionais da 

Saúde na Cidade de Belo Horizonte 
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Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduanda: Dayane Jéssica Brainer 

Título do Trabalho: Doação e Transplante de Órgãos sob a Perspectiva do Marketing 

Social 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 Graduando: Regiane da Silva Rodrigues 

Título do Trabalho: Lazer não é Brincadeira: função e competência dos gestores do 

segmento de lazer 

Mês/ano: dezembro de 2018 

 

 

No ano de 2019 os seguintes mestrandos participaram de bancas de Trabalho de Conclusão 

de Curso no Unihorizontes, no curso bacharelado em Administração: 

 

1) Mestranda: Christienne Lopes da Silva 

 

Graduanda: Fernanda Cabral Pessoa 

Título do Trabalho - O Adoecimento Mental dos Operadores de Teleatendimento  

Mês/ano: dezembro de 2019 

 

Graduanda: Scarlet Silveira Drosghic 

Título do Trabalho - Doadores e Potenciais Doadores de Sangue: uma visão do marketing 

social  

Mês/ano: dezembro de 2019 

 

Graduanda: Priscila Rafaela de Souza Santo 

Título do Trabalho - Saúde do Trabalhador: os riscos das atividades realizadas em salões de 

beleza 

Mês/ano: dezembro de 2019 

 

2) Mestrando: Alexandre Gomes Nick  

 

Graduanda: Camila Vieira da Silva 
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Título do Trabalho - Empoderamento Feminino: barreiras para as mulheres jovens entrarem 

no mercado de trabalho 

Mês/ano: dezembro de 2019 

 

Graduando: Daniel de Oliveira Assis 

Título do Trabalho - Estresse no Ambiente Acadêmico: avaliação da saúde mental dos 

universitários da área de gestão 

Mês/ano: dezembro de 2019 

 

2.3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pós-

graduação lato sensu 

 

A Pós-Graduação compreende os programas regulares subsequentes à Graduação, que 

visam ao desenvolvimento e aprofundamento da formação adquirida pelos graduados, 

conduzindo-os à obtenção de grau acadêmico.  

 

Centro Universitário, iniciou as atividades, no âmbito da Pós-Graduação Lato Sensu, a partir 

de 2003, inicialmente com os Cursos de Pós-Graduação em Gestão Contábil e Tributária, 

Auditoria em Entidades Governamentais e Gestão de Cooperativas de Crédito, Pós-

Graduação em Gestão, Interdisciplinaridade e Família e os de MBA em Gestão Tributária e 

MBA em Controladoria e Finanças.  

 

Em 2020 finalizamos a XIV Turma do Curso de MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito 

em parceria com o SICOOB CENTRAL CECREMGE e iniciamos a turma XV do mesmo MBA. 

O MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito é oferecido em parceria com o SICOOB 

CENTRAL CECREMGE no sistema in company e forma turmas anualmente. Nesta parceria 

as turmas são formadas com alunos que possuem cargos de Dirigentes, Diretores, Gerentes 

e Contadores de diversas cooperativas de crédito de Minas Gerais.  

 

2.3.4 Políticas Institucionais e ações acadêmico-administrativas para pesquisa ou 

iniciação científica, tecnológica, artística e cultural  

 

O Centro Universitário Unihorizontes operacionaliza suas normas e incentiva a participação 

de docentes e discentes em projetos de extensão e pesquisa.   
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A interdisciplinaridade praticada no Unihorizontes pressupõe a troca intensa entre alunos e 

professores em torno da pesquisa de um tema transversal resultando em um Projeto 

Interdisciplinar. 

 

Enquanto ação pedagógica efetiva, o Projeto Interdisciplinar busca integrar os diversos 

conhecimentos fragmentados nas disciplinas curriculares. O processo de implementação do 

Projeto Interdisciplinar, ao longo de cada semestre, possibilita ao aluno o contato com o 

método científico na definição de um objeto de pesquisa e na coleta de dados e informações 

relacionadas a ele. Além disso, a sua execução promove o desenvolvimento da criticidade, 

da criatividade, da relação sólida entre a prática e a teoria, da capacidade de síntese, do 

respeito à universalidade e à pluralidade de pensamentos, e da visão humanística, 

contemplando os princípios filosóficos e pedagógicos do Unihorizontes.    

 

O desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar possibilita a interação entre ensino, pesquisa e 

extensão, a começar pela definição dos grupos dos subtemas a serem abordados 

transversalmente pelos alunos ao longo do semestre letivo. Ao final de cada semestre, é 

realizada a Semana do Projeto Interdisciplinar, conforme calendário oficial da Instituição, 

momento em que ocorrem as apresentações dos trabalhos/produtos finais nos formatos de 

simpósio, banners, slides, teatro, revistas, cartilhas, apresentação de projetos de empresa, 

entre outros, além de palestras, feiras, workshops, exposições, minicursos, seminários, filmes, 

mesas-redondas, painéis, entre outras atividades programadas para a semana, 

compartilhando o conhecimento construído. 

 

O Projeto Interdisciplinar, desenvolvido semestralmente em todos os cursos de graduação do 

Unihorizontes, deve ser aperfeiçoado continuamente, visando seu melhor desenvolvimento e 

aproveitamento, levando-se em consideração sugestões dos alunos, dos professores 

orientadores dos projetos interdisciplinares, dos professores em geral, dos Coordenadores de 

Curso e da Reitoria da Instituição. 

 

Constituem aspectos estruturais relevantes do Projeto Interdisciplinar: o relacionamento entre 

a teoria e a prática; a inter-relação dos conteúdos com a adoção do encadeamento lógico no 

conjunto das disciplinas, garantindo a relação entre os conteúdos básicos e os 

profissionalizantes. 

 

2.3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a extensão 
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O Centro Universitário Unihorizontes encara as atividades de extensão como instrumento 

adequado para difundir o conhecimento produzido, além de prestar serviços complementares 

às demandas específicas dos diversos segmentos da sociedade e também como forma de 

produção de conhecimento. 

 

De acordo com o PNE, a Instituição de Ensino Superior (IES) é “o principal instrumento de 

transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela humanidade”, por meio da 

reflexão e da pesquisa. Dessa forma, a extensão tem por objetivo fazer a conexão entre 

ensino, pesquisa e sociedade, intervindo nas deficiências, sugerindo ações, práticas e 

conceitos apreendidos no meio acadêmico, tendo como fator principal a transformação e a 

construção social para ambas as partes.  

 

O Centro Universitário Unihorizontes apoia-se no constitucional da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Desta forma a extensão é entendida e praticada como um 

processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político que integra a IES com setores 

e segmentos da sociedade. 

 

Em 2018/2 o Engenharia Civil desenvolveu ações para atendimento as demandas internas da 

Instituição, bem como atuação em apoio às comunidades carentes, integrando o meio 

acadêmico-técnico-científico à sociedade e propiciando a interdisciplinaridade. Nesta 

perspectiva, empreendeu ações conjuntas com a iniciativa privada, governos, ONGs, Osias e 

outras formas de organizações sociais, no sentido de buscar soluções, propostas e ações 

concretas frente as questões da Engenharia Civil. As atividades realizadas no curso implicam 

na necessidade de uma articulação permanente entre a Diretoria Acadêmica, coordenação 

dos cursos, coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão. 

 

As ações iniciadas pelo curso de engenharia civil propiciaram o desenvolvimento profissional 

de docentes, discentes e técnicos administrativos envolvidos nos projetos e atividades, 

visando à melhoria da qualidade do ensino, a integração com a comunidade e o fortalecimento 

do princípio da cidadania, bem como o intercambio técnico-científico. A partir deste contexto 

está sendo pensado em criar um Núcleo de Práticas de Engenharia Civil (NPEC) com o intuito 

de ser orientador de diversos projetos, em sua maioria desenvolvidos pelos discentes e que 

se destinam a beneficiar a comunidade carente de Belo Horizonte. 

 

No período de 2018/2 foram realizados os seguintes atendimentos: 
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 Reforma de uma unidade habitacional, com mão de obra dos próprios alunos 

 Projeto de terraplanagem de uma obra habitacional 

 Atendimento à processo de regularização de lote de um funcionário da Instituição 

 

A Resolução nº 7 de dezembro de 2018 que estabelece as diretrizes para a Extensão na 

Educação Superior Brasileira deixa claro: as atividades de extensão devem compor, no 

mínimo, 10 % (dez por cento) do total da carga horária curricular dos cursos de graduação 

bacharelado ou tecnológica, presencial ou a distância. Ou seja, na prática estaremos atuando 

na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e na interação da comunidade 

acadêmica com a sociedade, por meio do diálogo, troca de conhecimentos, vivência e 

aplicação dos conhecimentos, além de participar de uma ação transformadora entre a 

Instituição de Ensino e setores da sociedade. 

 

O aluno do Centro Universitário Unihorizontes, deverá cursar disciplinas de formação 

conceitual sobre a extensão, entender a diversidade econômica, cultural, social, tecnológica 

da sociedade brasileira, além de elaborar e desenvolver projetos de extensão (dois para a 

graduação bacharelado e um para os cursos de graduação tecnológica). Soma-se a isso as 

ações individuais ou de iniciativa de pequenos grupos que deverão compor 40% (quarenta 

por cento) da carga horária das atividades complementares previstas pelas Diretrizes 

Curriculares de cada curso. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes visando o cumprimento pelos alunos da carga horária 

dos 10% das Atividades Complementares, reestruturou-a dividindo-a em Atividades 

Complementares de Ensino e Pesquisa e Atividades Complementares de Extensão. Os 

alunos poderão escolher as atividades abaixo relacionadas para cumpri-la. São consideradas 

atividades de extensão no âmbito do Unihorizontes: 

 

I. Participação em Projetos de Extensão promovidos pelo Centro Universitário Unihorizontes; 

II. Estágio extracurricular voluntário, tendo como objetivo melhorias na comunidade ou auxílio 

a uma ONG, organizações sociais e comunidades, desde que o estágio tenha sido registrado 

no Centro Universitário Unihorizontes; 

 

III. Prestação de serviços voluntários à comunidade em projetos implementados pelo Centro 

Universitário Unihorizontes e em outras Instituições Públicas, Privadas ou do Terceiro Setor, 

devidamente documentados; 
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IV. Contribuir com a formação de alunos do ensino médio em áreas que façam parte de sua 

formação acadêmica por meio de cursos, workshops, oficinas e palestras: 

 

V. Ministrar cursos de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade; 

 

VI. Realizar assessorias, sem remuneração, a comunidades ou a pessoas físicas, na sua área 

de formação, contribuindo para solução de problemas. Poderá ser realizada em grupo ou 

individual, devidamente comprovado; 

 

VII. Organizar, oferecer e/ou lecionar cursos de extensão, workshops e/ou de atualização, na 

respectiva área de conhecimento, nas modalidades presencial ou a distância, ofertados no 

âmbito do Unihorizontes; 

 

VIII. Organizar e desenvolver atividades em escolas públicas de ensino fundamental e médio, 

de conscientização, capacitação básica na área de seu curso, de tal modo que possam 

contribuir para solução de problemas da sociedade. A atividade deverá ser desenvolvida por 

um grupo de pelo menos 05 (cinco) alunos, não podendo ultrapassar 09 (nove) alunos; 

 

IX. Diagnosticar e propor soluções, segundo sua área de formação, para necessidades 

específicas da economia informal desenvolvidas por conglomerados comerciais; 

 

X. Participar de programas de incubadoras de negócio por meio de assessoria, consultoria e 

participação direta; 

 

XI. Preparar, organizar e realizar eventos abertos à comunidade externa de acordo com sua 

área de formação; 

 

XII. Desenvolver projetos na área de conhecimento do aluno, visando a transformação de 

espaços nas organizações, ONG’s e comunidades, tornando-as mais sustentáveis; 

 

XIII. Preparar vídeo de caráter informativo/explicativo sobre um determinado assunto, na 

respectiva área do conhecimento, desde que não se constitua em Projeto de Extensão do 

curso. A atividade poderá ser individual ou em grupo, sendo atribuída de 04 a 08 horas para 

os participantes; 
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XIX. Outras atividades de extensão que possam ser implementadas pelo Centro Universitário 

Unihorizontes, até o máximo de 40 horas, com carga horária específica por atividade conforme 

divulgação específica. 

 

2.3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das 

produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística e 

cultural 

 

O Centro Universitário Unihorizontes estimula a difusão das produções acadêmicas por meio 

de seus grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, sendo 

eles, o NURTEG (Núcleo de Relações de Trabalho e Tecnologias de Gestão), o NUPEC 

(Núcleo de Pesquisa em Estratégia e Competitividade) e o NUCONT (Núcleo de Contabilidade 

e Finanças).  

 

O NURTEG trabalha com a linha de pesquisa Relações de Poder e Dinâmica das 

Organizações. Essa linha de pesquisa dedica-se a analisar as relações de poder nas 

dimensões social, organizacional, funcional, grupal e individual. Analisa as novas formas 

organizacionais e de negócios. As pesquisas abordam as instituições como sistema social, 

técnico, cultural e a gestão do trabalho, notadamente em temas como relações 

interorganizacionais, simbolismo, subjetividade, identidade, confiança, gênero e diversidade, 

competências, liderança, comportamento organizacional e as novas tendências de estudos 

nesse campo. Os estudos enfocam as perspectivas de empresas privadas, ONG’s, setor 

público, além do cooperativismo e a sociedade. 

 

A linha de pesquisa está dividida em 06 (seis) eixos temáticos, a saber:  

 

1) Eixo temático: Relações de poder  

Temas: a) Estado, sociedade e empresas – gerência e ação coletiva; b) conflitos e processos 

de regulação; c) relações de gênero e diversidade nas organizações; d) relações de trabalho. 

 

2) Eixo temático: Gestão de trabalho  

Temas: a) saúde no trabalho; b) envolvimento com o trabalho; c) gestão de pessoas. 

 

3) Eixo temático: Conhecimento e aprendizagem organizacional 

Temas: a) gestão de competências; b) gestão da aprendizagem e conhecimento. 
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4) Eixo temático: Simbolismo e identidade  

Temas: a) subjetividade; b) identidade nas organizações. 

 

5) Eixo temático: Mudança e cultura 

Temas: a) mudança organizacional; b) cultura organizacional; c) cultura nacional. 

 

6) Eixo temático: Cooperativismo e Sociedade 

Temas: a) relação com gênero e trabalho feminino nas cooperativas; b) desafios da gestão 

de pessoas em cooperativas; c) cooperativas frente aos novos cenários de negócios. 

 

O NUPEC e o NUCONT trabalham com a linha de pesquisa Estratégia, Inovação e 

Competitividade. Essa linha de pesquisa desenvolve estudos que contemplam aspectos da 

estratégia, do marketing, da competitividade, do empreendedorismo e o contexto do mercado 

global. Nessa direção destacam-se temas relacionados a governança, a gestão financeira e 

mercadológica, a sustentabilidade, ao desempenho organizacional, ao relacionamento com o 

mercado e a internacionalização, bem como novos ambientes de negócios. Os estudos 

enfocam as perspectivas de empresas privadas, ONG’s, setor público, além do 

cooperativismo e a sociedade. 

 

A linha de pesquisa está dividida em 06 (seis) eixos temáticos, a saber:  

 

1) Eixo temático: Estratégia 

Temas: a) estratégias corporativas; b) estratégia em nível de negócio; c) gestão da estratégia 

e competitividade; d) teoria da firma; e) redes organizacionais. 

 

2) Eixo temático: Relacionamento com o mercado e sociedade 

Temas: a) internacionalização de empresas; b) marketing; c) consumo e anticonsumo; d) 

neuromarketing; e) marketing social. 

 

3) Eixo temático: Gestão da inovação 

Temas: a) inovação e mudanças tecnológicas; b) tecnologias de gestão; c) economia e 

sistemas de inovação; d) empreendedorismo; e) políticas de fomento a inovação. 

 

4) Eixo temático: Governança e sustentabilidade 

Temas: a) governança corporativa; b) governança em tecnologia da informação; c) 

sustentabilidade corporativa. 



354 

 

  

 

5) Eixo temático: Gestão financeira e desempenho  

Temas: a) accountability; b) gestão de portfólio; c) estratégia de financiamento; d) 

desempenho econômico e financeiro; e) finanças comportamentais. 

 

6) Eixo temático: Inovação social  

Temas: a) empreendedorismo e projetos sociais. 

 

7) Eixo Temático: Cooperativismo e Sociedade  

a) governança em cooperativas; b) avaliação de desempenho das cooperativas; c) novas 

tecnologias e cooperativismo; d) sustentabilidade organizacional e financeira nas 

cooperativas; e) o ecossistema das cooperativas. 

 

Em termos de participação externa dos docentes do Mestrado Unihorizontes tem-se os 

seguintes resultados em 2018: 

 

- Os professores do Programa atuaram como membros de corpo editorial das seguintes 

revistas:  Editora Frabre Factum - Maria Elizabeth Antunes Lima, Gestão e Planejamento - 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; Gestão e Tecnologia – Wendell Alex Castro da 

Silva; RECADM_ Fernando Coutinho Garcia; Revista Horizontes Interdisciplinares da 

Gestão – Luciano Zille Pereira, Luís Carlos Honório, Maria Elizabeth Antunes Lima, Gustavo 

Rodrigues Cunha; Reúna – José Edson Lara. 

 

- Os docentes do corpo permanente atuaram como avaliadores dos seguintes 

periódicos:  Contextus – Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; Cuadernos de 

Administración – José Edson Lara; Gestão & Produção – José Edson Lara; International 

Journal of Innovation – José Edson Lara; Journal of Product & Brand Management  - 

Caissa Veloso e Sousa; Ornamental Orticulture – José Edson Lara; Remark – Caissa 

Veloso e Sousa; Revista Alcance – Caissa Veloso e Sousa e José Edson Lara; Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional – Maria Elizabeth Antunes Lima; Revista Economia e 

Gestão – Caissa Veloso e Sousa, Luciano Zille Pereira e Luiz Carlos Honório; Revista de 

Gestão – REGE – Caissa Veloso e Sousa; Revista de Gestão Organizacional (RGO) – Luiz 

Carlos Honório; Revista Gestão & Tecnologia – Caissa Veloso e Sousa; Revista 

Organização e Sociedade (O&S) – Luiz Carlos Honório; Psicologia Social e do Trabalho 

– Maria Elizabeth Antunes Lima. 

 

http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
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- Os membros do corpo docente do Programa participaram como avaliadores dos trabalhos 

dos seguintes eventos e congressos: Encontro Nacional da ANPAD (EnANPAD) – Caissa 

Veloso e Sousa, Fernando Coutinho Garcia, José Edson Lara, Luciano Zille Pereira, Luiz 

Carlos Honório, Maria Elizabeth Antunes Lima; Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; 

Semead, - Caissa Veloso e  Sousa, Fernando Coutinho Garcia, Marlene Catarina de Oliveira 

Lopes Melo; ISMA-BR – Luciano Zille Pereira; SINGEP – José Edson Lara; Encontro de 

Marketing da Anpad (EMA) – Caissa Veloso e Sousa; Tourism and Management Studies 

(TMS) – Gustavo Rodrigues Cunha; Congresso Brasileiro de Tecnologia Educacional da 

ABT – Gustavo Rodrigues Cunha. 

 

Em termos de participação externa dos docentes do Mestrado Unihorizontes tem-se os 

seguintes resultados em 2019: 

 

Os professores do Programa atuaram como membros de corpo editorial das seguintes 

revistas:  Editora Frabre Factum - Maria Elizabeth Antunes Lima, Gestão e Planejamento - 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; Gestão e Tecnologia – Wendell Alex Castro da 

Silva; RECADM_ Fernando Coutinho Garcia; Revista Horizontes Interdisciplinares da 

Gestão – Luciano Zille Pereira, Luís Carlos Honório, Maria Elizabeth Antunes Lima, Gustavo 

Rodrigues Cunha; Revista de Extensão do Unihorizontes – Luciano Zille Pereira; Reúna – 

José Edson Lara. 

 

- Os docentes do corpo permanente atuaram como avaliadores dos seguintes 

periódicos:  Journal of Product & Brand Management – Caissa Veloso e Sousa; Latin 

American Business Review – Caissa Veloso e Sousa; Perpectivas em Poíticas Públicas 

- Gustavo Rodrigues Cunha; Psicologia: Ciência e Profissão -  Maria Elizabeth Antunes 

Lima; Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – Maria Elizabeth Antunes Lima; Revista 

de Administração Contemporânea (RAC) – Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; 

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (REGEPE) – Caissa 

Veloso e Sousa; Revista Estudo & Debate – Gustavo Rodrigues Cunha; Revista Eletrônica 

de Negócios Internacionais – Caissa Veloso e Sousa; Revista Gestão e Tecnologia – 

Caissa Veloso e Sousa; Gustavo Rodrigues Cunha; Luiz Carlos Honório; Revista de Gestão 

Organizacional (RGO) – Luiz Carlos Honório; Revista Laborativa – Maria Elizabeth Antunes 

Lima; Revista Management in Perspective – Caissa Veloso e Sousa; Revista da Micro e 

Pequena Empresa – Caissa Veloso e Sousa; Revista Uniabéu – Caissa Veloso e Sousa; 

Trabalho, Educação e Saúde – Maria Elizabeth Antunes Lima; Trabalho e Educação - Maria 

Elizabeth Antunes Lima 

http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397


356 

 

  

 

- Os membros do corpo docente do Programa participaram como avaliadores dos trabalhos 

dos seguintes eventos e congressos: Encontro Nacional da ANPAD (EnANPAD) – Caissa 

Veloso e Sousa, Hudson Fernandes Amaral, José Edson Lara, Luciano Zille Pereira, Luiz 

Carlos Honório, Maria Elizabeth Antunes Lima; Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo; 

Semead – Caissa Veloso e Sousa, Hudson Fernandes Amaral; ISMA-BR – Luciano Zille 

Pereira; SINGEP – José Edson Lara; Congresso do IFBA - Instituto Brasileiro de 

Administração de Empresas – Caissa Veloso e Sousa 

 

- Os professores do Programa atuaram como membros de corpo editorial das seguintes 

revistas: Brazilian Administration Review (BAR) – Caissa Veloso e Sousa (desde 2020); 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo (desde 2009); Horizontes Interdisciplinares da 

Gestão – Caissa Veloso e Sousa (desde 2020); Gustavo Rodrigues Cunha (desde 2017); 

Helena Belintani Shigaki (desde 2020); Luciano Zille Pereira (até 2020); Perspectivas em 

Políticas Públicas – Gustavo Rodrigues Cunha (desde 2019); International Journal of 

Acounting – Hudson Fernandes Amaral (desde 2019); Revista de Administração Unisal 

- Hudson Fernandes Amaral (desde 2013); UNOPAR Científica - Hudson Fernandes Amaral 

(desde 2012); Revista de Ciências da Administração - Hudson Fernandes Amaral (desde 

2011); Revista Gerenciais UNINOVE - Hudson Fernandes Amaral (desde 2006); Revista 

Gestão e Tecnologia – José Edson Lara (desde 2009); Periódicos Reuna – José Edson 

Lara (desde 2005); Revista de Extensão do Unihorizontes – Luciano Zille Pereira (até 

2020); Editora Frabre Factum - Maria Elizabeth Antunes Lima (desde 2009); Cadernos de 

Psicologia - Maria Elizabeth Antunes Lima (desde 2009); Revista de Administração da 

FEAD-Minas - Maria Elizabeth Antunes Lima (desde 2004); Psicologia em Estudo - Maria 

Elizabeth Antunes Lima (desde 2004);Cadernos de Psicologia Social do Trabalho USP 

- Maria Elizabeth Antunes Lima (desde 2002); Periódico Trabalho e Educação - Maria 

Elizabeth Antunes Lima (desde 2002); Revista de Psicologia Social e Institucional - Maria 

Elizabeth Antunes Lima (desde 1999); Revista FUNADESP – Marlene Catarina de Oliveira 

Lopes Melo (desde 2009); Revista de Administração de Empresas RAE - Marlene Catarina 

de Oliveira Lopes Melo (desde 2002); Revista Brasileira de Administração Pública RAP 

- Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo (desde 2001); Organizações & Sociedade O&S 

- Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo (desde 1999); Periódicos RAUSP - Marlene 

Catarina de Oliveira Lopes Melo (desde 1999); Periódico Desenvolvimento em Questão 

– Wendel Alex Castro Silva (desde 2011). 

  

http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
http://lattes.cnpq.br/6102422227926397
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- Em 2020, os docentes do corpo permanente atuaram como avaliadores dos seguintes 

periódicos: Revista Latim American Business Review - Caissa Veloso e Sousa; José Edson 

Lara; Revista de Administração, Sociedade e Inovação -Caissa Veloso e Sousa; Revista 

Internext - Caissa Veloso e Sousa; Revista Animus - Caissa Veloso e Sousa; Revista de 

Gestão da USP - Caissa Veloso e Sousa; Revista Marketing & Tourism Review – Helena 

Belintani Shigaki;Consumer Behavior Review – Helena Belintani Shigaki; Revista 

Eletrônica de Ciência Administrativa RECADM – Helena Belintani Shigaki; Vista e Revista 

–Hudson Fernandes Amaral; Revista Gestão & Produção – José Edson Lara;Revista 

Alcance - Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo. 

  

- Em 2020, os membros do corpo docente do Programa participaram como avaliadores dos 

trabalhos dos seguintes eventos, congressos e seminários: 30º Seminário de Iniciação 

Científica SIC – Caissa Veloso e Sousa; Encontro Nacional da ANPAD EnANPAD – Caissa 

Veloso e Sousa; Helena Belintani Shigaki;José Edson Lara;  Semead – Helena Belintani 

Shigaki; Hudson Fernandes Amaral; Wendel Alex Castro Silva; XVII Convibra – Helena 

Belintani Shigaki; VII SINGEP –Helena Belintani Shigaki; José Edson Lara; ANPCONT 

– Hudson Fernandes Amaral;ENEGEP - Hudson Fernandes Amaral; I Seminário em Gestão 

de Serviços de Saúde da Escola de Enfermagem da UFMG – Luiz Carlos Honório. 

  

- Em 2020, a Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes atuou como avaliadora de Projetos 

para o CNPq. 

 

- Desde 2008, a Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes é Membro do Comitê Científico 

do Colóquio Internacional de Psicossociologia e Sociologia Clinica. 

  

- Em 2020, a Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa atuou como avaliadora ad hoc do Projeto 

Iniciação Científica da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. 

  

- Em 2020, a Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa tornou-se membro do comitê de 

assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas GeraisFAPEMIG. 

  

- Desde 2018, o Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha é membro do comitê de assessoramento 

da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

  

- Em 2020, o Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha tornou-se Presidente da Comissão Própria 

de Avaliação da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
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- Em 2020, o Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral atuou como avaliador de Projetos do CNPq, 

nas categorias: Pós-doutorado Júnior (PDJ), Bolsas no Exterior (BE), Pesquisador Visitante 

(PV), Pós-doutorado Empresarial (PDI), Pós-doutorado no Exterior (PDE), Doutorado 

Sanduíche no Exterior (SWE), Doutorado Pleno no Exterior (GDE). 

  

- Desde 2018, o Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral é membro do Comitê de Assessoramento 

do Programa Básico de Administração - CA-AE do CNPq. 

  

- Desde 2016, o Prof. Dr. José Edson Lara é membro do comitê de assessoramento da 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG. 

  

- Desde 2016, o Prof. Dr. Luciano Zille Pereira é membro do comitê de assessoramento da 

International Stress Management Association. 

 

- A Professora Dra Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo atuou como avaliadora de 

Projetos para a Capes e para o CNPq. 

 

 - A Professora Dra Caissa Veloso e Sousa atuaou como avaliadora do Comitê Externo do 

CNPq - Seleção dos Programas de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC e PIBIC AF/CNPq na 

UFMG; Avaliadora 'ad hoc' de projetos de Iniciação Científica e Iniciação Científica para o 

ensindo médio para a Universidade Municipal de São Caetano do Sul; Avaliadora externa em 

comissão julgadora de trabalhos na XXVII Semana de Iniciação Científica – UFMG. 

 

- O Professor Dr Hudson Fernandes Amaral participou do processo de avaliação e seleção de 

periódicos da Coleção Scielo Brasil. Atuou como parecerista ad-hoc para do processo de 

avaliação e seleção de periódicos da Coleção SciELO Brasil. 

 

- O Professor Dr Hudson Fernandes Amaral atuou como avaliador de Projetos para o CNPq. 

 

- O Professor Dr Luciano Zille Pereira atuou como membro do Comitê de Assessoramento do 

International Stress Management Association. 
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA EM 2019 

 

Nº PROJETOS PESQUISADORES SITUAÇÃO 
FINANCIAME

NTO 

1 

A PROPENSÃO AO BURNOUT: 

estudo com profissionais atuantes 

no atendimento emergencial no 

Estado de Minas Gerais 

 

Luiz Carlos Honório (Coordenador do Projeto) – 

Docente 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

2 

ANÁLISE DAS AÇÕES DE 

MARKETING SOCIAL E SEUS 

IMPACTOS SOBRE O BEM 

ESTAR DA POPULAÇÃO 

 

Caissa Veloso e Sousa (Coordenadora do Projeto) 

– Docente 

 

Em 

andamento 
CNPq 

3 

ANÁLISE DA RELAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO E INDIVÍDUO 

DIANTE DAS NOVAS 

CONFIGURAÇÕES DO 

TRABALHO E SUAS DINÂMICAS 

 

Fernanda Versiani Rezende (Coordenadora do 

Projeto e bolsista de pós-doutorado) 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

Em 

andamento 
CNPq 
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4 

ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES 

DE PAPEL, PAPELÃO E 

MATERIAL REAPROVEITÁVEL 

(ASMARE): revendo a trajetória e 

engendrando novas possibilidades 

em um contexto de inovação 

social 

 

Maria Elizabeth Antunes Lima (Coordenadora do 

Projeto) – Docente 

Gustavo Rodrigues Cunha - Docente 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

5 

COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR: do marketing 

tradicional ao marketing digital 

 

Caissa Veloso e Sousa (Coordenadora do Projeto) 

– Docente 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

6 

CRESCIMENTO, LOGEVIDADE E 

CARACTERÍSTICAS DO 

EMPREENDEDOR: análise das 

micro e pequenas empresas da 

mesorregião do Norte de Minas 

Gerais 

 

Wendel Alex Castro Silva (Coordenador do 

Projeto) – Docente 

Hudson Fernandes Amaral - Docente 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

7 
DECISÕES DE INVESTIMENTOS 

INDIVIDUAIS E COLETIVAS: o 

Gustavo Rodrigues Cunha (Coordenador do 

Projeto) – Docente  

José Edson Lara 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 
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efeito de vieses baseados em 

autoilusão 

 

8 

DESAFIOS DO 

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

NA ATUALIDADE 

 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

(Coordenadora do Projeto) – Docente 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

9 

EMPREENDEDORISMO EM 

MINAS GERAIS EM MÚLTIPLAS 

PERSPECTIVAS 

 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

(Coordenadora do Projeto) – Docente 

Caissa Veloso e Sousa - Docente 

Ana Lúcia Magri Lopes – Mestre 

Luciano Zille Pereira – Docente 

Wendel Alex Castro Silva 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

10 

GERÊNCIA E GERENTES 

INTERMEDIÁRIOS: uma análise 

na perspectiva de cultura, gênero, 

empoderamento e geração 

 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo 

(Coordenadora do Projeto) – Docente 

Ana Lúcia Magri Lopes – Mestre 

 

Em 

andamento 
CNPq 

11 

INDIVÍDUOS NO TRABALHO, 

INOVAÇÃO E ORGANIZAÇÕES: 

múltiplas perspectivas 

comportamentais de pesquisa 

Luiz Carlos Honório - (Coordenador do Projeto) – 

Docente 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 
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12 

MARKETING, ESTRATÉGIA E 

INOVAÇÃO DETERMINANDO A 

COMPETITIVIDADE NA 

INDÚSTRIA 4.0 

 

José Edson Lara - (Coordenador do Projeto) – 

Docente 

Gustavo Rodrigues Cunha – Docente 

Hudson Fernandes Amaral – Docente 

Wendel Alex Castro Silva - Docente 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes  

13 

MICROCRÉDITO COMO FATOR 

DE PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DOS 

MICRONEGÓCIOS E DAS 

ATIVIDADES INFORMAIS DE 

MINAS GERAIS 

 

Wendel Alex Castro Silva - (Coordenador do 

Projeto) –  

Docente  

Em 

andamento 

 

 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes  

14 

ORGANISMOS DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA NO BRASIL: 

abordagem, desempenho e 

avaliação 

 

Hudson Fernandes Amaral (Coordenador do 

Projeto) – Docente 

 

Em 

andamento 
CNPq 

15 

QUESTÕES 

CONTEMPORÂNEAS NO (E DO ) 

TRABALHO: dimensões 

Maria Elizabeth Antunes LIma – (Coordenadora do 

Projeto) – Docente 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 
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psicossociais e perspectivas 

inovadoras presentes nos 

processos laborativos da 

contemporaneidade 

 

 

16 

SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: 

estudo com profissionais que 

atuam em organizações dos 

diversos setores no estado de 

Minas Gerais 

 

Luciano Zille Pereira (Coordenador do Projeto) – 

Docente 

Luiz Carlos Honório 

 

Em 

andamento 

Centro 

Universitário 

Unihorizontes 

     

  Fonte: Plataforma Sucupira, 2018, 2019 e 2020. 
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2.3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa 

 

As ações de comunicação do Centro Universitário Unihorizontes, no triênio 2018-2019-2020, 

visaram consolidar a imagem institucional, planejar a comunicação específica para as 

diversas ações da Instituição como: divulgação de atividades de extensão, atividades 

acadêmicas abertas ao público, atividades desenvolvidas pela Instituição, processos seletivos 

e outras atividades de interação com a sociedade. Os objetivos das ações de comunicação 

do Centro Universitário Unihorizontes foram os de promover o diálogo com a sociedade e com 

os seus diferentes públicos. As atividades comunicacionais foram pautadas pelos princípios e 

os valores da Instituição, sendo tais ações desenvolvidas em diferentes canais de 

comunicação, conforme listado a seguir: 

 

 Jornal Institucional  

 

O Jornal Unihorizontes traz um editorial de caráter acadêmico, porém com uma linguagem 

moderna e acessível, e tem como leitores um público diversificado, entre alunos, professores, 

funcionários, egressos e comunidade externa. O jornal é publicado trimestralmente e 

divulgado de forma impressa e online. Os exemplares impressos são distribuídos 

gratuitamente. 

 

Este veículo busca divulgar a toda a comunidade interna e externa as ações da Instituição, 

contemplando informações tais como: cobertura de eventos e palestras; atualidades; artigos 

e resultados de pesquisa dos núcleos de pesquisa; processos seletivos; convênios firmados; 

atividades acadêmicas; pós-graduação; notícias sobre professores, alunos e egressos; 

novidades; entre outros assuntos.  

 

Em função das facilidades tecnológicas, além dos 6000 exemplares impressos e distribuídos 

gratuitamente, a Instituição divulgou versão online do jornal, o qual foi disponibilizado, além 

do site, nas redes sociais e aplicativo institucional.  No ano de 2018 e 2019 foram publicadas 

as edições 51 e 52 do Jornal Unihorizontes.  

 

No ano de 2020 foram publicados 3 números do Jornal Unihorizontes: as edições 53, 54 e 55. 

As duas últimas foram disponibilizadas exclusivamente no formato online  
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 Envio de releases e sugestões de pauta para a imprensa 

 

O Centro Universitário Unihorizontes, em 2018, manteve em o envio de releases para a 

imprensa com informações de relevância para a comunidade. Entre os assuntos já publicados 

estão pesquisas realizadas por alunos e professores, atividades de responsabilidade social 

em comunidades carentes, informações sobre o mercado acadêmico, dentre outros.  

 

No ano de 2019 os releases continuaram a ser enviados como forma de comunicar a imprensa 

das ações e atividades realizadas pelo Unihorizontes, com destaque para os releases 

enviados para os projetos 50+ e Unihorizontes em Ação.  

 

No ano de 2020 os releases continuaram a ser enviados como forma de comunicar a imprensa 

das ações e atividades realizadas pelo Unihorizontes. O destaque do ano foram os eventos 

realizados de forma online devido as restrições impostas pela pandemia.  

 

 E-mail Marketing 

 

O envio de e-mail marketing é prática frequente para divulgação de processos seletivos e 

eventos realizados pelo Unihorizontes, além de ser utilizado também como um canal de 

comunicação da Instituição com alunos, professores e funcionários, sendo aprimorado ano a 

ano. 

 

Em 2018 manteve a utilização uma outra reforma de elaboração e envio de e-mail marketing 

de forma complementar a já existente, como forma de maximizar a qualidade dos e-mails e 

garantir uma maior taxa abertura, maximizando a potencialidade dessa ferramenta de 

comunicação. 

 

Em 2019 essa ferramenta continuou a ser utilizada, tanto para captação de alunos como para 

informar a comunidade interna e externa sob as diversas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, incluindo cursos e palestras gratuitas.  

 

Em 2020 essa ferramenta continuou a ser utilizada, tanto para captação de alunos como para 

informar a comunidade interna e externa sob as diversas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, incluindo cursos e palestras gratuitas.  
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 Fale Conosco  

 

O Fale Conosco é um canal de comunicação que pode ser acessado pelos alunos, 

professores, funcionários ou integrantes da comunidade, os quais podem manifestar 

democraticamente suas opiniões sobre os serviços prestados pela Instituição. O setor está 

ligado diretamente à Direção Geral, hoje, Reitoria, funcionando como um meio de ligação 

entre a Instituição e seu público. 

 

Por meio do Fale Conosco é possível reclamar, sugerir, elogiar ou consultar sobre qualquer 

aspecto da Instituição. Os usuários podem acessar o serviço pessoalmente, pelo site (link: 

http://www.Unihorizontes.br/fnh/fale-conosco/), pelo telefone ou por meio de caixas de 

sugestões instaladas nas dependências da Instituição. 

 

Quando o Fale Conosco recebe uma solicitação, ele entra em contato com os setores 

responsáveis, para que este possa responder ao usuário. Essa resposta pode ser a resolução 

de um problema, a implementação de uma sugestão ou a explicação referente a um 

determinado assunto.  

 

A ouvidoria da Instituição disponibiliza mensalmente para a direção geral um relatório de 

atividades com os dados gerais do setor, tais como: número de solicitações por tipo, por 

proveniência, meio de acesso, setores mais citados, entre outros. 

Por meio deste relatório são apresentadas as manifestações dos usuários dos serviços da 

Instituição, tendo como princípio que quando se trata de Fale Conosco/Ouvidoria, nenhuma 

pergunta pode ficar sem resposta e que toda e qualquer manifestação dos usuários deve ser 

considerada de extrema relevância. O Fale Conosco/Ouvidoria é o canal de comunicação 

direta dos membros da comunidade acadêmica e externa com a gestão da Instituição e sua 

atuação não se resume ao recebimento de manifestações. É também o setor responsável 

pela confiabilidade dos registros, encaminhamento para análise e qualidade das respostas a 

todas as manifestações.  

 

Em 2018, foram registradas 1.194 solicitações na Ouvidoria, as quais classificam-se como 

reclamações, informações, sugestões e elogios, conforme listagem de atendimento. 
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Em 2019, foram registradas 806 solicitações na Ouvidoria, as quais classificam-se como 

reclamações, informações, dúvidas, sugestões, envio de currículos, conforme listagem de 

atendimentos. 

 

Em 2020, foram registradas 305 solicitações na Ouvidoria, as quais classificam-se como 

reclamações, informações, dúvidas, sugestões, envio de currículos, conforme listagem de 

atendimentos.  

 

 Telemarketing 

 

As ações de telemarketing ativo e receptivo são outra forma de divulgação e comunicação 

utilizada pelo Unihorizontes. Há uma equipe responsável por atender todos que ligam para a 

Instituição em busca de informações, esclarecendo dúvidas, informando ou repassando para 

os setores responsáveis, quando necessário.  

 

O serviço de telemarketing é utilizado nas campanhas de vestibular do Unihorizontes, na 

retenção dos discentes, na divulgação de eventos, no atendimento para esclarecimentos 

gerais sobre a Instituição, etc.  Nas campanhas de vestibulares, a equipe do telemarketing 

atuou na divulgação das informações dos processos seletivos, informou aos candidatos o 

resultado da prova, confirmou a participação do candidato no dia da prova e atendeu dúvidas 

de candidatos que entram em contato por meio do 0800. Na retenção dos discentes, a equipe, 

juntamente com a Assessora de Integração, foi responsável por contatar todos os alunos com 

4 ou mais faltas, no início do semestre, buscando soluções para problemas que podem afetar 

o seu desenvolvimento acadêmico. Na divulgação dos eventos, a equipe de telemarketing foi 

de suma importância para abrangência do mesmo.  

 

Entre o final de 2017 e o início de 2018 foi implantada a plataforma Rubeus que permite uma 

melhor gestão das inscrições de vestibular e conto que é feito com cada candidato, permitindo 

o acompanhamento pelo funil vendas.  

 

No ano de 2019, as ações de telemarketing foram intensificadas nos períodos altos de 

captação com a contratação de pessoal temporário para auxiliar nas ações de captação e 

contato com os leads cadastrados.  
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No ano de 2020, as ações de telemarketing foram intensificadas nos períodos altos de 

captação com a contratação de pessoal temporário para auxiliar nas ações de captação e 

contato com os leads cadastrados.  

 

Com a mudança da equipe do telemarketing, foram realizados novos treinamento para o uso 

do nosso CRM.  

 

Foi criado um canal de comunicação pelo WhatsApp com atendimento automatizado via 

chatbot.  

 

 Site institucional 

 

O site contém informações institucionais (história, missão, valores, estrutura, entre outros.), 

sobre os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e Stricto Sensu, formas de 

ingressar, incentivos e políticas de desconto, e informações acadêmicas, entre outros. Além 

disso, o site é atualizado com notícias e imagens dos eventos, atividades, projetos, 

campanhas e processos seletivos. Este veículo de comunicação foi desenvolvido buscando 

agilidade e praticidade nas publicações, buscando orientar de forma pontual as notícias 

primordiais a toda comunidade acadêmica. 

 

Em 2020 foram criadas no site do Centro Universitário Unihorizontes salas virtuais para o 

reitor, pró-reitores, para cada coordenador de curso, bem como para os responsáveis pelos 

setores como biblioteca, secretaria, financeiro visando o atendimento virtual ao aluno, em dias 

e horários definidos. 

 

 Redes Sociais 

 

O site contém informações institucionais (história, missão, valores, estrutura, entre outros.), 

sobre os cursos de graduação e pós-graduação lato sensu e Stricto Sensu, formas de 

ingressar, incentivos e políticas de desconto, e informações acadêmicas, entre outros. Além 

disso, o site é atualizado com notícias e imagens dos eventos, atividades, projetos, 

campanhas e processos seletivos. Este veículo de comunicação foi desenvolvido buscando 

agilidade e praticidade nas publicações, buscando orientar de forma pontual as notícias 

primordiais a toda comunidade acadêmica. 
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As redes sociais do Unihorizontes têm a missão não apenas de informar como de entreter a 

comunidade acadêmica e o público em geral com conteúdos diversos e sempre educativos. 

Atuamos nas redes Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube e a instituição alcançou 

um crescimento de 100% como no caso do Youtube, por exemplo. Além do número de 

seguidores/ inscritos, também houve aumento da interação com o público e número de 

postagens diárias.  

 

As Redes Sociais também servem para atendimento direto ao público com as mais diversas 

demandas diárias além da divulgação dos serviços e cursos do Centro Universitário 

Unihorizontes.  

 

No Youtube, criamos três programas: Bate-papo Unihorizontes, Unihorizontes Extensão e 

Roda Viva Unihorizontes. O conteúdo é sempre relevante para a comunidade acadêmica mas 

também para a sociedade no geral com temas relevantes e interessantes.  

 

 Jornal Impresso 

 

O Unihorizontes publica anúncios de página inteira, meia página e ¼ página em diferentes 

jornais com circulação em Belo Horizontes e Região Metropolitana. São feitos mais de 20 

anúncios por semestre.  

 

 Mídia Social 

 

Para a Campanha do Vestibular as divulgações em Mídias Sociais, que incluem o Google e 

as redes sociais, em geral, se tornam fundamentais para alcance do público desejado, que é 

jovem e conectado.  

 

 Shoppings 

 

No ano de 2018, no Via Shopping foram colocados Totens, de 1,80 metros, nos principais 

corredores de acesso, com a campanha de vestibular. Além disso, no mesmo Shopping, forma 

feitas ações de panfletagem e de cadastro de mailing. Nos demais shoppings da grande Belo 

Horizonte, foram realizadas abordagens com material impresso. 
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No ano de 2019 os totens foram novamente colocados no ViaShopping. Foram feitas 

também ações de panfletagem e divulgação de cursos de extensão no Shopping.  

 

 Metrô  

 

Em 2019 foi feita a seleção das principais estações de metrô para colocação de painéis, em 

ambos os sentidos, para impacto do público que utiliza este meio de locomoção.  

 

Em 2020 essa mídia não foi utilizada em nossas campanhas de captação.  

 

 Carro de Som 

 

Ao longo do ano de 2018, o Unihorizontes deu continuidade às ações redes sociais, 

priorizando a interatividade com o público interno e externo, principalmente pelo Instagram e 

Whatsapp.  

 

Em 2019 em diversos momentos foram realizadas ações de divulgação por meio de carro som 

na região da Unidade Barreiro, principalmente para a divulgação da ação promocional Dia D.  

 

2.3.8 Comunicação da IES com a comunidade interna 

 

Quanto à comunicação interna, o Centro Universitário Unihorizontes conta com diversos 

canais que promovem o acesso à informação pela comunidade acadêmica. Dentre esses 

canais de comunicação destacam-se as o boletim online Fique por Dentro, as Caixas de 

Sugestões, Fale Conosco, Fale com o Coordenador, E-mail Marketing, Newslleter, Murais e 

Cavaletes onde são afixados cartazes informativos – estes últimos localizados 

estrategicamente em todos os andares. Outro meio de comunicação interno é o Quadro de 

Aviso, também situados estrategicamente nas salas dos professores e salas de aula. 

Mensagens intituladas “Torpedos”, pequenas informações impressas que os professores 

repassam aos seus alunos, também são um excelente meio de comunicação interna utilizado 

pelo Unihorizontes. Especificamente, para o corpo administrativo, semanalmente, às 

segundas-feiras, ocorrem nas instalações da instituição, a Reunião Setorial, que é composta 

por todos os coordenadores de área, de curso e a reitoria.  

Em 2018, os boletins passaram novamente por uma reformulação e, para ampliar o acesso à 

informação, eles passaram ser semanais, enviados por e-mail sempre às terças-feiras para 
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alunos, funcionários e professores com as principais notícias da semana. Esse veículo de 

informação passou a se chamar “Fique Por Dentro” e atualmente encontra-se na sua 16º 

edição.  

 

O boletim Fique Por Dentro foi aprimorado no ano de 2019: ganhou um novo layout e passou 

a conter imagens que ilustram as notícias, aumentando a qualidade dessa ferramenta de 

comunicação com o público interno.  

 

No ano de 2020 o boletim Fique Por Dentro completou 3 anos de publicação e continuou a 

ser editado semanalmente, sempre às quartas-feiras, com envio por e-mail para alunos, 

professores e funcionários. Atualmente ele se encontra na edição 91.  

 

O Centro Universitário Unihorizontes também desenvolve campanhas internas para estimular 

e integrar os alunos. Em 2018 as campanhas realizadas por meio dos seguintes projetos: 

Projeto Boas-Vindas; Projeto Conhecendo o Unihorizontes; Projeto Campanha de Indicação; 

Trote Solidário; Projeto Sua profissão em destaque; Mostre seu Talento; Quem é quem; 

Projeto Egresso em destaque; Aniversariantes do trimestre; Projeto Ambientação do novo 

funcionário, conforme descrito a seguir: 

 

O projeto Boas-Vindas consiste na ambientação e decoração do Unihorizontes com 

mensagens e layouts personalizados para recepcionar os alunos calouros e veteranos no 

início de cada semestre letivo, ressaltando a importância do curso e do discente, tendo como 

finalidade aproximá-lo da Instituição:  

 

 Salas de aula: cartazes nos murais e faixa em cima do quadro com frases de incentivo, 

desejando boas-vindas aos discentes, calouros e veteranos. 

 

 Corredores e andares: móbiles, cartazes e faixas, estrategicamente afixados, desejando um 

excelente início de semestre. 

 

 No projeto Conhecendo o Unihorizontes são desenvolvidas atividades com os alunos calouros 

para promover a integração dos mesmos com os colegas e com todos os setores da 

Instituição.  
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 Palestra de Abertura do Semestre: são realizadas palestras, momentos culturais e encontros 

com as Diretorias, Coordenações e Setores da Instituição. 

 

 Integração dos Calouros: nos primeiros dias de aula, realiza-se uma dinâmica para que haja 

um entrosamento e relacionamento mais efetivo entre os alunos da mesma turma.  

 

O projeto Campanha de Indicação acontece no primeiro e segundo semestre letivo, sendo a 

campanha promovida com o intuito de integrar os discentes, levando-os a indicarem a 

Instituição aos seus amigos, familiares e conhecidos.  

 

No primeiro momento, é selecionada a premiação por indicado. (vale-leitura, descontos 

educacionais, entre outros). 

 

Em seguida, é programada a entrega de um cupom aos alunos interessados em indicar algum 

candidato. Após o preenchimento o aluno entrega o cupom na ACIM, Assessoria de 

Integração e Marketing. 

 

A divulgação é realizada internamente, em todas as salas e murais, portal do aluno, redes 

sociais, entre outros. 

 

O “Trote Solidário” é uma atividade desenvolvida todo início de cada semestre letivo, 

incentivando os alunos a doarem objetos de uso pessoal e alimentos não perecíveis a serem 

repassados para instituições filantrópicas. De forma a envolver o aluno, o projeto representa 

a grandiosidade do curso de Serviço Social em conjunto com os demais, possibilitando um 

maior engajamento por parte do corpo discente, docente e funcionários da Instituição. A 

divulgação acontece em todos os meios de comunicação da Instituição, sendo o site, as redes 

sociais e os murais internos os principais meios. No Hall de entrada é disponibilizada uma 

caixa para depósito de todas as doações, de forma clara, os colaboradores do projeto poderão 

acompanhar. Posteriormente, a doação é enviada ao centro filantrópico, com registro 

fotográfico, lanche comunitário e ações de solidariedade (música, oficinas, brincadeiras, salão 

de beleza, entre outros). 

 

O projeto “Sua Profissão em Destaque”, é composto por atividades desenvolvidas em 

comemoração ao dia de cada profissão relacionada aos cursos da Instituição. O projeto visa 
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o encantamento pelo curso, valorização da Instituição e fidelização. A divulgação é realizada 

nas salas de aula dos alunos do curso e nos principais meios de comunicação online. 

 

O “Mostre seu Talento” é um projeto composto por atividades em que os alunos da Instituição 

têm um espaço para apresentar seus dotes musicais e até mesmo suas habilidades manuais. 

Faz-se um levantamento, em todas as turmas, dos alunos que praticam alguma atividade 

artística, como música, teatro e dança. Após o levantamento das informações, elabora-se um 

projeto de apresentação dos alunos que queiram demonstrar seu talento ao público, 

realizando apresentações musicais, apresentação de peças teatrais, danças, workshops, 

entre outros. Essas atividades são apresentadas no momento que antecede o período das 

aulas e durante horário de intervalo, em todas as unidades. 

 

Em 2020, a Campanha de Indicação do 1º e 2º foram realizadas de forma totalmente online. 

No primeiro semestre a campanha ofereceu 25% de desconto na última parcela do ano para 

cada indicação que efetivasse a matrícula. No 2º semestre, a premiação consistia em R$ 

100,00 para cada indicação efetivada como matrícula. Para participar, o indicador deveria 

preencher os seus dados e os dados da pessoa indicada disponível no endereço: 

www.unihorizontes.br/indicacao. 

 

Juntamente com a Campanha de Indicação realizado no segundo semestre, com a finalidade 

de captar alunos para o 1º semestre de 2021, foi criada campanha Influencer Unihorizontes, 

propôs desafios semanais no Instagram que garantiam pontuações em um ranking. A pessoa 

com mais pontos no ranking ganha o smartphone.  

 

O “Quem é Quem”, é um projeto embasado na imagem e princípios pedagógicos instaurados 

na Instituição. Ele visa direcionar e integrar o aluno ingressante. Realiza-se o evento nos 

primeiros dias de aula, no auditório da Instituição, com todos os cursos, onde os participantes 

são: Reitor e Vice-Reitor, Pró-Reitores, Diretores, Coordenadores de Curso e Coordenadores 

de área. Neste evento, todos relatam suas atribuições e de seus setores. Entrega-se uma 

pasta com todas as informações de cada setor, contendo telefone e e-mail, uma carta de 

boas-vindas e instruções para as plataformas de interação online, como o moodle e o portal 

do aluno. Então, realiza-se uma apresentação da missão, princípios pedagógicos e 

conscientização da importância do Programa de Avaliação Institucional - PAI. 
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Em 2020, o “Quem é Quem” não foi realizado em razão das restrições necessárias por causa 

da pandemia, como forma de substituição, foi disponibilizado online um guia do Unihorizontes 

que apresentavam a missão, princípios pedagógicos, reitoria, os setores e seus responsáveis. 

Esse guia foi enviado por e-mail e disponibilizado no site institucional no endereço: 

https://unihorizontes.br/wp-content/uploads/2020/08/unihorizontes_guia.pdf 

 

O projeto “Egresso em Destaque” tem como objetivo integralizar e criar vínculo, possibilitando 

um maior entendimento da Instituição por seus alunos egressos. Realiza-se um levantamento 

dos alunos egressos que estão em uma carreira de destaque no mercado. Em seguida, 

elabora-se uma programação com os egressos para palestras, rodas de conversa e 

workshops. O cronograma é desenvolvido de forma a não prejudicar o andamento das aulas, 

por isso, acontece, sempre, antes do início da aula e no horário de intervalo. A divulgação é 

realizada por curso, portanto, afixada em salas, corredores e enviado por e-mail. 

 

Em 2020 foi criada uma ação nas redes sociais com egressos chamada “Escolheu vencer”. 

Semanalmente foram divulgados depoimentos ex-alunos falam da experiência de estudar no 

Unihorizontes e também dos benefícios que a formação acadêmica trouxe para a sua carreira. 

Essa temática também foi expandida para o Jornal Unihorizontes – Edição 53 que contou com 

uma coluna especial com esses e outros depoimentos de ex-alunos.  

 

A comunidade de egressos no Facebook foi reatividade onde atualmente são disponibilizados 

periodicamente conteúdos sobre o Unihorizontes e suas atividades.  

 

Foi criado um grupo profissional com egressos e alunos do Unihorizontes no Linkedin onde 

além de dicas sobre o mercado de trabalho são postadas diariamente vagas de emprego e 

estágio disponibilizadas por empresas parceiras.  

 

O projeto “Ambientação do Novo Funcionário” fica responsável por apresentar e integralizar o 

novo funcionário, na comunidade acadêmica. Assim que contratado, o novo funcionário é 

encaminhado para a Assessoria de Integração para uma visita interna e conhecimento de 

todos os setores, apresenta-o aos demais. Cria-se uma pasta com informações sobre a 

Instituição, contendo a Missão e Princípios Pedagógicos da Instituição, juntamente com 

ramais de todos os setores e os cursos oferecidos. 
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O Unihorizontes continua desenvolvendo ações de endomarketing, para integrar os 

funcionários e professores presenteando-os em datas comemorativas como: Dia da Mulher, 

Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Professor, entre outros. São promovidos 

também alguns eventos proporcionando momentos de integração e lazer para funcionários e 

professores, como a Festa de Final de Ano com sorteio de presentes; promoções com sorteio 

de prêmios incentivando a indicação de novos alunos, entre outros. No ano de 2019 foram 

desenvolvidas várias atividades em comemoração aos 18 anos da instituição: Torneio de 

Truco, Festa no Dome e Copa de Futsal.  

 

No ano de 2020 foram realizadas campanhas de conscientização dos cuidados necessários 

para evitar a contaminação de covid-19.  

 

Em 2020 criado um projeto com finalidade de apliar o relacionamento com o público interno 

que consiste em ligações telefônicas no dia do aniversário de cada funcionário, professor e 

aluno, além do envio de um digital.  

 

 

2.3.9 Programa de atendimento aos estudantes 

 

O atendimento aos estudantes da Instituição é realizado por meio de 04 programas, a saber: 

a) programa de apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente;  

b) programa de apoio ao discente para realização do curso;  

c) programa de suporte na área pedagógica; e,  

d) apoio e incentivo à organização dos estudantes. 

 

Programas de Apoio ao desenvolvimento acadêmico do discente 

 

Acompanhar e complementar a formação acadêmica do aluno oportunizando o 

desenvolvimento de conhecimentos, a qualificação acadêmica e o estímulo à proatividade é 

o propósito de uma educação universitária inovadora e inclusiva. Nesse sentido, o Centro 

Universitário Unihorizontes desenvolve o Programa de Acompanhamento ao Discente, 

oferecendo aos alunos suporte e orientações necessárias que possam contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento acadêmico.  
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Tendo em vista a importância da formação de cidadãos éticos e profissionais competentes 

para o contexto atual e o cumprimento da missão Institucional, o Programa de 

Acompanhamento ao discente visa promover a integração, a motivação, o engajamento, o 

apoio pedagógico e o atendimento aos alunos matriculados em todos os cursos de graduação 

tecnológica e graduação bacharelado, no Centro Universitário Unihorizontes. Assim, o 

Programa centra em um ponto fundamental:  acolhimento e permanência através do 

acompanhamento do corpo discente do Unihorizontes, em observação às necessidades e 

peculiaridades dos mesmos no decorrer de sua jornada acadêmica. 

 

Aquisição por meio de parceria com a Microsoft que trouxe benefícios aos alunos e vai facilitar 

a realização de trabalhos acadêmicos devido a possibilidade de acesso ao pacote office 

(Word, Excel e Power Point), seja de forma online ou baixando o instalador para o seu 

dispositivo, assim que todos os alunos forem cadastrados. Enquanto existir o vínculo do aluno 

com a nossa Instituição o aluno terá o licenciamento dos softwares do pacote. 

 

Em 2020, foi criado um boletim quinzenal, enviado por e-mail, chamado “Se liga nas dicas”. 

Esse boletim aborda assuntos relacionados a nova dinâmica virtual exigida nas salas de aula 

e dicas do mercado de trabalho em geral. Foi desenvolvida, ainda, uma ação de feedback 

individual por meio ligações aos alunos que apresentavam baixa frequência, notas baixas ou 

realizaram ou pretendia realizar o trancamento.  

 

Em 2020 criado um projeto com finalidade de estreitar o relacionamento com o aluno que 

consiste em ligações telefônicas no dia do aniversário de cada deles e também o envio de um 

cartão digital.  

 

O programa Extensão Unihorizontes, em nosso canal do Youtube, tem tratado de mini cursos 

e palestras com temas de relevância social como marketing pessoal, comunicação em tempos 

de pandemia, aulas de redação, o poder da empatia, organização pessoa, como se portar em 

entrevistas de empregos e estágios e muito mais. Em 2020 foram feitas 14 edições do 

programa alcançando quase 1000 pessoas.  

 

Programa de apoio ao discente para realização do curso 

 

Conhecendo a realidade socioeconômica brasileira e a meta governamental de ampliar o 

acesso dos jovens ao ensino superior e ainda, como ajuda à sustentabilidade financeira da 
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Instituição, o Centro Universitário Unihorizontes aderiu aos programas governamentais para 

a educação superior, a saber: Programa de Financiamento Estudantil – FIES; Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC e ao PROUNI. No triênio (2018-

2019-2020) a Instituição ofereceu aos alunos não selecionados pelo Prouni uma bolsa 

Institucional de 50% para todo o curso, sendo parceira dos programas de captação “Educa 

Mais Brasil” e “Quero Bolsa”. 

 

O Programa de Financiamento Estudantil – FIES é uma opção de financiamento que o Centro 

Universitário Unihorizontes oferece em parceria com a Caixa Econômica Federal, segundo 

política governamental que visa incentivar a permanência do aluno que se encontra em 

dificuldade financeira. 

 

O Quadro 1 apresenta o número de alunos que utilizaram esse financiamento no triênio (2018-

2019-2020): 

 

Quadro  2 - Número de alunos beneficiados pelo FIES  

FIES 

UNIDADE 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 

SANTO AGOSTINHO  676 623 506 473 370 314 

BARREIRO 137 129 104 104 81 73 

BARRO PRETO 190 213 191 177 127 95 

TOTAL 1003 965 801 754 578 482 

Fonte: Setor Financeiro, 2018, 2019 e 2020. 

 

O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC é uma opção de 

financiamento que o Centro Universitário Unihorizontes manteve em 2019, direcionado a 

alunos com dificuldade de obterem avalistas para o FIES tradicional. Neste programa o aluno 

não precisa de avalista para efetuar seu financiamento. 

 

O Programa Universidade para todos – PROUNI consiste na oferta de bolsas de estudo 

integrais e parciais a estudantes que já completaram o ensino médio e que atendam a um 

perfil socioeconômico definido pelo MEC, para que possam ingressar em cursos de graduação 

e sequenciais em instituições privadas de educação superior. Em contrapartida, é oferecida 

isenção de alguns impostos as IES participantes ou parceiras neste programa. O Centro 

Universitário Unihorizontes tem ofertado bolsas de 50% além da cota exigida pelo MEC como 

política de inclusão e de responsabilidade social.  
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Os Quadros 2, 3 e 4 apresentam o número de alunos que utilizaram esse financiamento em 

2018, 2019 e 2020: 

 

Quadro 2 - Número de alunos beneficiados pelo PROUNI - 2018 

PROUNI 2018 PROUNI INTEGRAL PROUNI PARCIAL 

UNIDADE 1° SEM 2018 2° SEM 2018 1° SEM 2018 2° SEM 2018 

SANTO AGOSTINHO  131 125 806 695 

BARREIRO 51 44 266 224 

BARRO PRETO 35 67 247 285 

EAD 0 0 4 14 

TOTAL 217 236 1323 1218 

Fonte: Setor Financeiro, 2018. 

 

Quadro 3 - Número de alunos beneficiados pelo PROUNI - 2019 

PROUNI 2019 PROUNI INTEGRAL PROUNI PARCIAL 

UNIDADE 1° SEM 2019 2° SEM 2019 1° SEM 2019 2° SEM 2019 

SANTO AGOSTINHO  143 121 678 591 

BARREIRO 48 42 222 183 

BARRO PRETO 91 69 319 239 

EAD 10 11 17 38 

TOTAL 292 243 1236 1051 

Fonte: Setor Financeiro, 2019. 

 

Quadro 4 - Número de alunos beneficiados pelo PROUNI - 2020 

PROUNI 2020 PROUNI INTEGRAL PROUNI PARCIAL 

UNIDADE 1° SEM 2020 2° SEM 2020 1° SEM 2020 2° SEM 2020 

SANTO AGOSTINHO  108 105 495 391 

BARREIRO 36 26 156 121 

BARRO PRETO 53 49 182 133 

EAD 12 11 30 27 
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TOTAL 209 191 863 672 

Fonte: Setor Financeiro, 2020. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes é parceira do programa “Educa Mais Brasil” criado pelo 

governo com o objetivo de promover a inclusão de pessoas que não tem condições financeiras 

para cursar uma instituição de ensino superior. É concedido ao aluno ingressante um 

desconto de 50% na mensalidade até o final do curso e, para aderir ao programa, o candidato 

paga uma taxa referente a uma mensalidade integral do curso escolhido e a cada semestre 

uma taxa de renovação da bolsa.  

 

O Centro Universitário Unihorizontes também é parceira do programa “Quero Bolsa”, 

conforme quadros 5, 6 e 7. O processo é simples e rápido, o aluno ingressante escolhe uma 

bolsa disponível na Instituição que se enquadre em seus objetivos e orçamento, realiza a pré-

matrícula pela internet e usufrui do percentual de 50% de desconto até o final de seu curso. 

Para aderir ao programa, o candidato paga uma taxa única de R$150,00. 

 

Quadro 5 - Número de alunos beneficiados pelo Educa Mais Brasil e Quero Bolsa - 

2018 

BOLSAS EDUCA MAIS BRASIL E QUERO BOLSA – 2018 

UNIDADE 1° SEM 2018 2° SEM 2018 

SANTO AGOSTINHO  225 170 

BARREIRO 49 37 

BARRO PRETO 27 60 

TOTAL 301 267 

      Fonte: Setor Financeiro, 2018. 

 

Quadro 6 - Número de alunos beneficiados pelo Educa Mais Brasil e Quero Bolsa – 

2019 

BOLSAS EDUCA MAIS BRASIL E QUERO BOLSA – 2019 

UNIDADE 1° SEM 2019 2° SEM 2019 

SANTO AGOSTINHO  175 140 

BARREIRO 48 36 

BARRO PRETO 45 33 
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EAD 17 16 

TOTAL 285 225 

     Fonte: Setor Financeiro, 2019. 

 

Quadro 7 - Número de alunos beneficiados pelo Educa Mais Brasil e Quero Bolsa  

2020 
 

BOLSAS EDUCA MAIS BRASIL E QUERO BOLSA – 2020 

UNIDADE 1° SEM 2020 2° SEM 2020 

SANTO AGOSTINHO  129 103 

BARREIRO 28 22 

BARRO PRETO 29 19 

EAD 15 8 

TOTAL 201 152 

     Fonte: Setor Financeiro, 2020.  

 

Financiamento Sicoob Nossacoop  

 

Este financiamento é exclusivo para estudantes do Centro Universitário Unihorizontes. Além 

dos descontos que porventura possua, o aluno terá mais 10% (dez por cento) de desconto no 

valor a ser pago no semestre letivo. A renovação de contrato ocorre a cada 06 (seis) meses, 

mediante nova análise de crédito. O valor utilizado durante o financiamento, será pago em até 

48 meses após finalizado o contrato. 

 

Como forma de apoio ao discente para a realização do curso, o Centro Universitário 

Unihorizontes dispõe ainda, de bolsas institucionais, conforme quadros 8, 9 e 10. Este 

benefício consiste na oferta de bolsas parciais de 50% a estudantes que tenha participado do 

processo seletivo do ProUni, mas não tenha sido selecionado. O Centro Universitário 

Unihorizontes tem ofertado bolsas de 50% além da cota exigida pelo MEC como política de 

inclusão e de responsabilidade social. 
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Quadro 8 - Número de alunos beneficiados bolsas próprias – 2018 

BOLSAS PRÓPRIAS - 2018 

UNIDADE 1° SEM 2018 2° SEM 2018 

SANTO AGOSTINHO  857 604 

BARREIRO 160 172 

BARRO PRETO 152 289 

EAD 38 90 

TOTAL 1207 1155 

     Fonte: Setor Financeiro, 2018. 

 

Quadro 9 - Número de alunos beneficiados bolsas próprias – 2019 

BOLSAS PRÓPRIAS - 2019 

UNIDADE 1° SEM 2019 2° SEM 2019 

SANTO AGOSTINHO  554 541 

BARREIRO 171 156 

BARRO PRETO 308 247 

EAD 17 137 

TOTAL 1050 1081 

Fonte: Setor Financeiro, 2019. 

 

               Quadro 10 - Número de alunos beneficiados bolsas próprias – 2020 

BOLSAS PRÓPRIAS - 2020 

UNIDADE 1° SEM 2020 2° SEM 2020 

SANTO AGOSTINHO  545 417 

BARREIRO 168 113 

BARRO PRETO 212 150 

EAD 203 180 

TOTAL 1128 860 

Fonte: Setor Financeiro, 2020. 
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Levando-se em conta a atual situação econômica do país, o Unihorizontes, reimplantou o 

sistema de Financiamento próprio, PADI. Abaixo seguem os quadros 11, 12 e 13, com os 

alunos que se beneficiaram com este tipo de financiamento: 

 

Quadro 11 - Número de alunos beneficiados pelo PADI no ano de 2018 

FINANCIAMENTO PRÓPRIO - PADI 2018 

UNIDADE 1° SEM 2018 2° SEM 2018 

SANTO AGOSTINHO 17 16 

BARREIRO 8 6 

BARRO PRETO 13 17 

TOTAL 38 39 

Fonte: Setor Financeiro, 2018. 

 

Quadro 12 - Número de alunos beneficiados pelo PADI no ano de 2019 

FINANCIAMENTO PRÓPRIO - PADI 2019 

UNIDADE 1° SEM 2019 2° SEM 2019 

SANTO AGOSTINHO  11 10 

BARREIRO 5 2 

BARRO PRETO 17 12 

TOTAL 33 24 

Fonte: Setor Financeiro, 2019. 

 

Quadro 13 - Número de alunos beneficiados pelo PADI no ano de 2020 

FINANCIAMENTO PRÓPRIO - PADI 2020 

UNIDADE 1° SEM 2020 2° SEM 2020 

SANTO AGOSTINHO  5 5 

BARREIRO 1 0 

BARRO PRETO 6 3 

TOTAL 12 8 

 Fonte: Setor Financeiro, 2020.  
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Programa de suporte na área pedagógica 

 

Com o objetivo de dar suporte pedagógico aos alunos afim de que os mesmos possam 

realizem os seus cursos e obtenham os melhores resultados, são realizadas atividades, tais 

como minicursos, palestras, workshops e oficinas durante o semestre, seja em horário que 

antecede as aulas (curso noturno) ou depois das aulas (curso matutino), ou ainda aos 

sábados. 

 

Além disso, em todo início de semestre é realizada a semana de integração de calouros com 

dinâmicas, palestra de abertura de semestre, momento cultural, encontro com a Diretoria de 

Ensino e Pesquisa, Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão, Coordenadores de 

Curso, Bibliotecário, Secretário Acadêmico e outros setores. 

 

Com relação à Monitoria, o Unihorizontes ofereceu no ano de 2019, atendimento nas áreas 

de Cálculo Diferencial e Integral I, Física Geral e Experimental I, Física I e Física III, Cálculo I 

e II. Este serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo ajudar os alunos que por algum 

motivo necessitam de esclarecer dúvidas e sanar dificuldades no processo de aprendizagem 

dos conteúdos referidos. A Monitoria é oferecida desde o início das atividades do Centro 

Universitário Unihorizontes, de 2ª a 6ª feira de 17h às 19h e no sábado de 09h às 15h, nas 

dependências do Unihorizontes.  

 

Apoio e incentivo à organização dos estudantes 

 

Os alunos do Centro Universitário Unihorizontes têm participação representativa nos 

seguintes órgãos colegiados: Conselho Universitário – CONSU; no Conselho de Ensino 

Pesquisa e Extensão – CEPE e no Colegiado de Curso. Os alunos também podem ser 

candidatos e se elegerem como representantes de turmas.  

 

No Conselho Universitário – CONSU são 02 (dois) representantes estudantis, para os cursos 

presenciais e a distância, ou seus respectivos suplentes. Os cursos representados são de 

graduação bacharelado e os cursos superiores de tecnologia. Há ainda, 01 (um) 

representante estudantil e seu respectivo suplente para os cursos de pós-graduação. A 

eleição para a representatividade dos alunos da graduação e tecnólogos é feita pelo órgão 

estudantil, resultante de processo eletivo. A eleição para a representatividade dos alunos da 
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pós-graduação se realiza por meio de edital.  No caso da ausência do órgão estudantil, os 

mesmos serão eleitos pelos pares mediante edital expedido pela Reitoria. 

 

Para o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE são 02 (dois) representantes, 

indicados pelo órgão máximo de representação estudantil ou eleitos segundo edital da 

Reitoria, sendo um aluno da graduação e um aluno da pós-graduação. 

 

Para o Colegiado de Curso são 02 (dois) representantes do corpo discente, e seus respectivos 

suplentes, indicados pelo órgão de representação estudantil, que deverá ser precedida de 

processo eletivo, por meio de edital, emanado do órgão de representação estudantil. 

 

2.3.10 Programa de apoio à realização de eventos internos, externos e à produção 

discente 

 

Dentre os eventos realizados pelo Centro Universitário Unihorizontes no triênio (2018-2019-

2020), destacam-se os eventos planejados e desenvolvidos internamente na Instituição, os 

eventos externos direcionados à comunidade e à produção acadêmica, conforme segue: 

 

 Semana de Iniciação Científica 

 Semana de Extensão 

 Semana do Projeto Interdisciplinar 

 Dia do Ensino Responsável 

 Dia do Administrador 

 Dia do Contador 

 Dia do Profissional do Serviço Social 

 Dia do Tecnólogo 

 Dia do Professor 

 Dia do Funcionário da Unihorizontes 

 Dia Internacional da Mulher 

 Dias das Crianças 

 Festa Junina 

 

No ano de 2018, foi realizada a Semana de Responsabilidade Social de 17 a 22 de setembro 

abordando o tema “Saúde mental”. O evento contou a com a participação de alunos, 

professores, funcionários. 
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O tema abordado em 2018, se deu acerca da crescente situação de autoextermínio de jovens 

de nossa sociedade, que apresentam situação preocupante no que tange ao alarmante e 

crescente índice de suicídio no Brasil. Dados, demonstram que notificados cerca de 30 

suicídios por dia no Brasil e com expectativas de crescimento. 

 

No ano de 2019, foi realizada a Semana de Responsabilidade Social de 16 a 21 de setembro 

abordando o tema “Saúde mental”. O evento contou a com a participação de alunos, 

professores, funcionários. Entre os temas abordados está o bullyng e o respeito às diferenças, 

distúrbio do sono e seus efeitos na aprendizagem e os cuidados com a saúde mental.  

 

O tema abordado no corrente ano é Bem-estar e Saúde Mental. 

 

As ações de Responsabilidade social de 2019 começaram no mês de maio, com um evento 

aberto à comunidade do entorno da Unidade Barreiro onde o Grupo Vitallis (convênio de 

saúde) que enviou profissionais da saúde para aferir pressão, pesar e medir a glicemia. 

Médico/ enfermeiro geriatra que dialogará com o público sobre a saúde do idoso, desafios e 

orientações para obtenção de maior longevidade e qualidade de vida. 

 - Nutricionista do hospital Materdei: cuidados com alimentação, sugestão de cardápio. 

 - Estagiários do projeto e voluntários que promoverão oficinas e teatro com temas 

relacionados ao direto do idoso, serviços e acessos para este público, dentre outros. 

 

Nos dias 16 a 21 de setembro de 2019 o Centro Universitário Unihorizontes realizamos vários 

eventos para o Dia Nacional da Responsabilidade Social "Dia do Ensino Responsável" em 

parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Este 

evento ocorre em todo o país simultaneamente nas principais instituições de ensino superior. 

 

No dia 16/09/2019 recebemos no Auditório da Unidade Santo Agostinho os alunos da Escola 

Estadual Vila Lobos e a Sra. Cleide Maria Santos de Oliveira (Psicóloga), proferiu a palestra 

com o Tema: Falar sobre Prevenção é a melhor solução, logo em seguida a Pedagoga Lilian 

Caetano de Souza, proferiu a palestra com o Tema: Educação que faz viver. O Sr. 

Luciano Felismino Melo (Psicólogo) proferiu a palestra com o Tema: A Prevenção ao suicídio 

na Adolescência. A Sra. Kênia Danielle Nepomuceno (Psicóloga) proferiu a palestra com o 

Tema:  Descobrindo...Há vida em mim! 
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No dia 20/09/2019 recebemos no Auditório da Unidade Santo Agostinho os alunos da Escola 

Estadual Vila Lobos e a Dra. Nathalia Bueno Alvarenga (Médica), abordou o Tema:  Saúde e 

Qualidade de Vida, em seguida o Sr. Volney Araújo Costa (Psicólogo) abordou o Tema: 

Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde.  

  

No dia 21/09/19, o evento foi simultâneo em todo o Brasil e tivemos a seguinte programação: 

Palestra – Condomínio Seguro – ministrada pelo Egresso Rogério da Silva Candido.  Palestra- 

Evento Seguro ministrada pelo Prof. Carlos Alberto Zanandreis da Silveira. Palestra – Como 

não ser vítima de Fraudes ministrada por alunos do curso de Segurança Privada juntamente 

Prof. Adenilton Souza de Oliveira. Palestra- Atendimento de Projetos e decoração ministrada 

pela Prof.ª Ana Cláudia Pereira Cotta Rezende e a Palestra – Choque elétrico e seus efeitos 

no corpo humano, ministrada pelo Prof. Eduardo Moreno. Tivemos também o atendimento 

jurídico realizado pelo NAJ.  

 

No ano de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavirus, o Dia do Ensino 

Responsável foi realizado apenas online com transmissão em nosso canal do Youtube. Neste 

ano, o Unihorizontes dabateu os desafios da atualidade abordando temas como:  o combate 

ao racismo, a violência contra a mulher, os crimes na internet, a depressão e a relevância do 

empreendedorismo em tempos de crises. O evento contou a com a participação de alunos, 

professores, funcionários e egressos. A integra está disponível no link: 

https://youtu.be/VTUHW5lxMUc 

 

Foi realizado em 2020 mais uma edição de aulas gratuitas de preparação para o Enem. Neste 

ano todas elas ocorreram de forma online em nosso AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). 

Foram 5 aulas e um minicurso de redação: Pontos Importantes de Matemática para o ENEM, 

Pontos importantes de Ciências Humanas para o ENEM, Pontos importantes de Matemática 

para o ENEM, Curso Intensivo de Redação, Redação – Aulão Remoto, Pontos Importantes 

de Ciências Humanas para o ENEM. 

 

A Semana do projeto Interdisciplinar, realizado semestralmente foi o ponto forte da realização 

de eventos internos. Com uma programação variada, os alunos se organizam para a 

apresentação de suas atividades de pesquisa, desenvolvidas ao longo do semestre. Os 

alunos dos últimos períodos de cada curso preparam e organizam mesas redondas com 

temas atuais e complementares à sua formação acadêmico-profissional. 
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No segundo semestre de 2020, o Centro Universitário Unihorizontes se propôs um desafio e 

cumpriu com louvor: a realização da XXXVI Semana do Projeto Interdisciplinar e a XXIII 

Semana de Extensão de forma totalmente online. Os dois eventos aconteceram nos dias 4, 5 

e 6 de novembro, contaram com cerca de 270 eventos gratuitos e mais de 300 horas de 

conteúdo. É possível afirmar que se tratou de um dos maiores eventos de educação online de 

Minas Gerais. 

 

Foram palestras, workshops, oficinas, bancas e apresentações de resultados de pesquisas 

desenvolvidas pelos alunos do Unihorizontes relacionadas a temas como a Administração, 

Arquitetura, Contabilidade, Direito, Engenha- ria, Marketing, Serviço Social e Segurança. 

 

Desenvolvimento da carreira profissional, racismo e coronavírus, ergonomia e qualidade de 

vida no trabalho, transformação digital no comércio, empreendedorismo criativo, perspectiva 

do mercado de trabalho pós pandemia, tópicos em gestão de saúde pública, comunicação 

empresarial foram alguns dos temas que foram apresentados por professores do 

Unihorizontes e profissionais especialistas de mercado convidados nas palestras. 

 

Abaixo segue a relação com as palestras, lives e entrevistas realizadas em 2020: 

 

Planilha de eventos online realizadas pelo Centro Universitário Unihorizontes em 2020 

Lives (Debates, 
Mesas Redondas) 

Data Link de acesso Palestrantes (s) Moderador 
Números de 
participantes 

Dia do Ensino 
Responsável 2020 

26-09-20 
https://youtu.be/VTUH
W5lxMUc 
t 

Profa. Suênya Thatiane, 
Profa. Liliane Drumond, 
Profs. Ana Karine Nery, 
Profa. Marina Colares, Prof. 
Carlos Zanandreis, Prof.José 
Carlos e Ivone Leite 

Emerson 
Rodrigues 

938 

O comportamento 
do consumidor 
durante e pós-
pandemia 

14-11-20 
www.youtube.com/watc
h?v=06a1jEDOM0Y 

Profa. Liliane Cabaral e Prof. 
Jefferson Rodrigues 

Profa. Helena 
Shigaki 

178 

Semana Especial 
Consciência Negra 

21-11-20 
https://youtu.be/HC9Fa
eDNrDs  

Profa. Suênya Thatiane e 
Aline Aguiar com 
participação musical de 
Adriel Isac 

Emerson 
Rodrigues 

458 

https://youtu.be/VTUHW5lxMUc
https://youtu.be/VTUHW5lxMUc
http://www.youtube.com/watch?v=06a1jEDOM0Y
http://www.youtube.com/watch?v=06a1jEDOM0Y
https://youtu.be/HC9FaeDNrDs
https://youtu.be/HC9FaeDNrDs
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A Importância da 
Segurança Privada 

28-11-20 
https://youtu.be/7q12m
inRuow  

Profa. Adriana Amado, Prof. 
Carlos Zanandreis, Yuri 
Macedo, Bruni César, Prof. 
Lucas Santos 

Emerson 
Rodrigues 

254 

O mundo dos Games 19-12-20 
https://youtu.be/DH81N
VKlwwY 

Prof. Carlos Guerra, Prof. 
Eduardo Moreno, Prof. 
Daniel Sarapu 

Emerson 
Rodrigues 

120 

Entrevistas Data Link de acesso Entrevistados (s) 
Entrevistado

r 
Números de 
participantes 

QuarenTese e nova 
turma Cecremge 

01-10-20 
https://youtu.be/1LztU5
_GkKc 

Profa. Caissa Veloso e Prof. 
Tueli Tavares 

Emerson 
Rodrigues 

75 

O aprendizado em 
tempos de pandemia 

21-10-20 
https://youtu.be/xj2J_s9
x1AI  

Prof. Rogério Naves 
Rezende 

Emerson 
Rodrigues 

63 

Câncer de Mama / 
Semana do PI 

28-10-20 
https://youtu.be/z5CK3
GE-ThU 

Prof. Lucas Santos e Ana 
Carolina Queiroga 

Emerson 
Rodrigues 

199 

Democracia: o papel 
da mulher 

04-11-20 
https://youtu.be/tEltH-
oq32k 

Nívea Magno 
Emerson 
Rodrigues 

35 

Aprenda a Agir sob 
Pressão 

11-11-20 
https://youtu.be/UMeV
BeNo6is  

Ricardo Bifano 
Emerson 
Rodrigues 

119 

Especial Consciência 
Negra 

18-11-20 
https://youtu.be/C9qm8
YtEFWk 

Alexia Moreira Donato, 
Marcos Matos e Luiza Carla 
Silva 

Emerson 
Rodrigues 

209 

Campanha Influencer 
Unihorizontes 

25-11-20 
https://youtu.be/uRahj3
6kWbg  

Lucas Santos 
Emerson 
Rodrigues 

54 

Eng. de Produção:  
Expectativas e 
Satisfação 

02-12-20 
https://youtu.be/b48Btn
qJzCg 

Maria Cristina da Silva 
Emerson 
Rodrigues 

68 

Por que estudar EaD 
no Unihorizontes? 

09-12-20 
https://youtu.be/xxga84
Mpm7Q  

Prof. Sérgio Caldas e William 
Barcelos 

Emerson 
Rodrigues 

69 

Curriculum e 
entrevistas para 
estágio 

16-12-20 
https://youtu.be/JW70Zf
LfCWQ 

Antônio Marcos Pereira 
Emerson 
Rodrigues 

32 

Especial de Natal 23-12-20 
https://youtu.be/ubX9o
XgKCmc  

Prof. Rogério Naves 
Rezende e professores 
coordenadores dos cursos 

Emerson 
Rodrigues 

23 

Palestras/ 
minicursos 

Data Link de acesso Palestrantes (s) 
Apresentado

r 
Números de 
participantes 

A Importância do 
Plano de Carreira 

30-09-20 
https://youtu.be/ylazp5f
LZx4 

Profa. Fernanda Celeghini   82 

Marketing Pessoal 
para Todxs 

20-10-20 https://youtu.be/0S_30B
vLtd4 

Prof, Emerson Rodrigues   133 

O Poder do Linkedin 27-10-20 
https://youtu.be/mRrfjo
gV7fI  

Prof, Emerson Rodrigues   71 

Os primeiros passos 
do Marketing Digital 

03-11-20 
https://youtu.be/_S9RN
XNowMQ 

Prof. Lucas Santos   88 

O Poder da Empatia 10-11-20 
https://youtu.be/ogB3H
U-w12Q 

Profa. Rosane Corgosinho   58 

Os Perigos da 
Internet 

17-11-20 
https://youtu.be/EU9DB
_41XZQ  

Dr. Luiz Henrique Alves e Dr. 
Fábio Gomes Paulino 

  46 

Métodos e 
planejamento de 
estudos 

24-11-20 
https://youtu.be/90YOY
X6TLqw 

Prof. Jesus Alexandre 
Tavares Monteiro 

  158 

Análise SWOT 
pessoal 

01-12-20 
https://youtu.be/_haOK
qDR0eI  

Profa. Fernanda Celeghini   49 

https://youtu.be/7q12minRuow
https://youtu.be/7q12minRuow
https://youtu.be/DH81NVKlwwY
https://youtu.be/DH81NVKlwwY
https://youtu.be/1LztU5_GkKc
https://youtu.be/1LztU5_GkKc
https://youtu.be/xj2J_s9x1AI
https://youtu.be/xj2J_s9x1AI
https://youtu.be/z5CK3GE-ThU
https://youtu.be/z5CK3GE-ThU
https://youtu.be/tEltH-oq32k
https://youtu.be/tEltH-oq32k
https://youtu.be/UMeVBeNo6is
https://youtu.be/UMeVBeNo6is
https://youtu.be/C9qm8YtEFWk
https://youtu.be/C9qm8YtEFWk
https://youtu.be/uRahj36kWbg
https://youtu.be/uRahj36kWbg
https://youtu.be/b48BtnqJzCg
https://youtu.be/b48BtnqJzCg
https://youtu.be/xxga84Mpm7Q
https://youtu.be/xxga84Mpm7Q
https://youtu.be/JW70ZfLfCWQ
https://youtu.be/JW70ZfLfCWQ
https://youtu.be/ubX9oXgKCmc
https://youtu.be/ubX9oXgKCmc
https://youtu.be/ylazp5fLZx4
https://youtu.be/ylazp5fLZx4
https://youtu.be/0S_30BvLtd4
https://youtu.be/0S_30BvLtd4
https://youtu.be/mRrfjogV7fI
https://youtu.be/mRrfjogV7fI
https://youtu.be/_S9RNXNowMQ
https://youtu.be/_S9RNXNowMQ
https://youtu.be/ogB3HU-w12Q
https://youtu.be/ogB3HU-w12Q
https://youtu.be/EU9DB_41XZQ
https://youtu.be/EU9DB_41XZQ
https://youtu.be/90YOYX6TLqw
https://youtu.be/90YOYX6TLqw
https://youtu.be/_haOKqDR0eI
https://youtu.be/_haOKqDR0eI


389 

 

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2018-2019-2020

   

Sensoriamento 
Remoto 

08-12-20 
https://youtu.be/8bvv2b
LFluc  

Prof. Cláudio Cançado    8 

Discussão sobre os 
impactos da LGPD 
nas organizações 

22-12-20 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ofom0kBZB
2M 

Prof. Cristiano Moreira da 
Silva 

  18 

 

 

Em relação à produção discente do Mestrado em Administração estabelece como política de 

apoio à produção científica, a obrigatoriedade da vivência em pesquisa que resulta na 

produção de um artigo transformado em créditos (02) no cumprimento da grade curricular e a 

produção de pelo menos um artigo resultante da dissertação, além de oferecer atividades 

acadêmicas que favorecem a aprendizagem na produção de artigos. 

 

Finalmente, dever ser destacado que a desde o início de 2019 foram suspensas pela 

FAPEMIG as bolsas de Iniciação científica destinadas aos alunos da graduação, participando 

da Iniciação Científica Unihorizontes alunos Bolsistas Voluntários. Além de cooperar na 

formação do profissional, e de recursos humanos qualificados, possibilita a inserção do 

discente no espaço da produção científica. 

 

2.3.11 Política de ações e acompanhamento de egressos 

 

O acompanhamento de egressos se dá com o intuito de conhecer a opinião dos mesmos 

acerca da formação recebida, tanto curricular quanto ética pelo Centro Universitário 

Unihorizontes e obter, pelo seu olhar, um feedback sobre a Instituição para, desta forma, 

avaliar as políticas de ensino praticadas, adequando-as, se necessário, às exigências do 

mercado de trabalho e da comunidade. 

 

Trata-se de assegurar um canal permanente de comunicação com o egresso, por meio dos 

seguintes pressupostos: 

 

I. Oferecer um mecanismo que representa solução de continuidade na relação entre a 

Instituição e seus egressos; 

II. Acompanhar à inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

III. Fornecer oportunidades de participação aos egressos nas atividades desenvolvidas pela 

Instituição; 

IV. Oferecer cursos de Pós-graduação pertinentes às necessidades do egresso; 

V. Contribuir para a inserção profissional do egresso; 

https://youtu.be/8bvv2bLFluc
https://youtu.be/8bvv2bLFluc
https://www.youtube.com/watch?v=ofom0kBZB2M
https://www.youtube.com/watch?v=ofom0kBZB2M
https://www.youtube.com/watch?v=ofom0kBZB2M
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VI. Identificar a exigência atual do mercado de trabalho do profissional dos cursos da 

Instituição; 

VII. Identificar as potencialidades e as necessidades de adequação das estruturas dos Cursos 

de graduação e de pós-graduação da Instituição, contribuindo para a formação do cidadão; 

VIII. Identificar junto às empresas públicas, privadas e do terceiro setor, os critérios de seleção 

e contratação para melhor capacitar os futuros profissionais egressos da Instituição; 

IX. Avaliar o desempenho da instituição através do acompanhamento da vida profissional dos 

egressos. 

 

A avaliação do egresso consiste no levantamento de informações relativas ao perfil 

profissional e demandas atuais do mercado de trabalho, bem como a eficácia dos cursos de 

graduação ofertados pela Instituição. A coleta de dados é realizada por meio da aplicação de 

questionários junto aos egressos do Centro Universitário Unihorizontes, via web, com a 

utilização da ferramenta do Google docs. O questionário é enviado para os egressos após 

2(dois) anos de conclusão do seu curso. Neste sentido, espera-se coletar informações sobre 

a qualidade da formação recebida na Instituição, sugestões para alterações no Projeto 

Pedagógico do Curso, além de indicadores quantitativos de ocupação no mercado de 

trabalho. 

 

Os dados coletados por meio do questionário são tabulados e sistematizados em tabelas e 

gráficos. Uma vez analisados, quantitativa e qualitativamente, essas informações servem de 

subsídio tanto para ampliação dos serviços educacionais prestados pela Instituição, como 

para análise da estrutura curricular e redirecionamento do fazer pedagógico. Além disso, 

permite à Instituição manter registros atualizados de alunos egressos, promover encontros e 

palestras direcionadas, divulgar a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho e 

avaliar o desempenho institucional, por meio do acompanhamento da situação profissional 

dos egressos. 

 

Os egressos são convidados para participarem nas atividades semestrais da Semana do 

Projeto Interdisciplinar como membros de banca avaliadora, são convidados para participarem 

nas atividades da Semana de Extensão e Iniciação Científica como palestrante. 

 

Em relação ao acompanhamento do egresso da pós-graduação, a reorganização constante 

do instrumento de acompanhamento se mostra necessária a partir de discussões do 

Colegiado do Programa de Mestrado, que evidenciou fragilidades nos relatórios anteriores. 
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Assim, o acompanhamento do egresso da pós-graduação mostra-se bem efetivo, resultando 

em uma pesquisa tanto por meio da aplicação de um questionário estruturado, quanto por 

contato telefônico a todos os egressos. Para a pesquisa estruturada utilizou-se até 2019 a 

plataforma surveymonkey e, a partir de 2020, a ferramenta do Google Docs passou a ser 

utilizada, permitindo a coleta e tabulação dos dados de forma ágil. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes tem um Programa de Acompanhamento do Egresso que 

propicia a manutenção de um banco atualizado de informações sobre a trajetória profissional 

e acadêmica dos egressos possibilitando ainda, a identificação de egressos interessados na 

formação continuada e a manutenção da integração com a Instituição.  

 

Além do Programa de Acompanhamento do Egresso, destaca-se o incentivo a educação 

continuada por meio da oferta de desconto aos egressos nas mensalidades de cursos de pós-

graduação e obtenção de novo título. Essas informações são enviadas semestralmente aos 

egressos por ocasião do período de seleção de novos alunos. 

 

Por fim, o Centro Universitário Unihorizontes tem conseguido manter contato com egressos, 

principalmente, aqueles predispostos a contribuir com as atividades da Instituição no decorrer 

dos semestres letivos, e egressos com pretensão em dar continuidade à trajetória acadêmica. 

 

2.3.12 Atuação dos egressos da IES no ambiente socioeconômico 

 

Em relação aos cursos de graduação, o instrumento de avaliação foi aplicado no 2º semestre 

de 2019 para os egressos que se formaram no 2º semestre de 2017, considerando todos os 

cursos de bacharelado e de tecnologia. No 1º semestre de 2020 foi aplicado para os egressos 

que se formaram no 1º semestre de 2018, considerando todos os cursos de bacharelado e de 

tecnologia e, no 2º semestre de 2020 para os egressos que se formaram no 2º semestre de 

2018, considerando todos os cursos de bacharelado e de tecnologia. As questões que foram 

abordadas relacionam-se com o registro profissional, satisfação com a atividade 

desenvolvida, renda bruta, satisfação profissional, dentre outros. 

 

Sobre a natureza das organizações em que os egressos trabalham, é notório que a maioria 

encontra-se inserido no setor privado, seguido daqueles que desenvolvem suas atividades no 

setor público. Ressalta-se que nenhum egresso estava desenvolvendo suas atividades em 
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organizações de capital misto, organizações do terceiro setor, sindicatos e fundações, no 

momento da pesquisa, conforme gráfico 17. 

 

Gráfico 39 - Natureza das organizações em que trabalham 

 

  Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

O Gráfico 17 mostra, ainda, o alto índice de empregabilidade dos egressos da Instituição que 

responderam o questionário, haja vista que 33% dos egressos que se formaram no 1º 

semestre de 2018 não informaram estar desenvolvendo atividades laborativas no momento 

da pesquisa.  

 

Quanto ao grau de satisfação com a atividade profissional, percebe-se que a maioria dos 

egressos respondentes está ‘satisfeito’ e ‘muito satisfeito’ com a atividade exercida no 

momento. Já para a minoria dos egressos respondentes, a satisfação com o desenvolvimento 

das atividades profissionais foi manifestada de forma parcial, conforme apresentado no 

Gráfico 18.  

25%

75%

0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

67%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

25%

75%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

2017.2 2018.1 2018.2
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Gráfico 40 - Grau de satisfação com a atividade profissional 

 

                           Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Quanto aos fatores associados à satisfação profissional atual, a Tabela 1 aponta alguns itens 

elencados pelos egressos da Instituição que contribuem de forma positiva para que eles se 

sintam motivados a trabalhar. Neste sentido, ‘Relações de trabalho’ (80%), ‘relevância social 

do trabalho’ (74%) ‘Prestígio e/ou status’ (61%), ‘Oportunidade de desenvolvimento 

profissional’ (61%), ‘Reconhecimento social’ (54%) e ‘Autonomia’ (51%), foram os itens mais 

destacados pelos egressos como fatores causais da satisfação profissional. Os itens ‘carga 

de trabalho’ (61%) e ‘Remuneração’ (55%) foram considerados pela maioria dos egressos 

respondentes da pesquisa, como fatores causais da insatisfação profissional.  

 

Tabela 1 - Fatores de satisfação profissional 

ITENS DISCRIMINADOS 
Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Satisfeito 

Muito 

Satisfeito 

Remuneração 23% 32% 32% 13% 

Prestígio e/ou status 10% 29% 35% 26% 

Relações de trabalho 6% 13% 45% 35% 

Relevância social do trabalho 10% 16% 39% 35% 

Oportunidade de desenvolvimento 

profissional 
26% 13% 32% 29% 

Carga de trabalho 29% 32% 23% 16% 

Autonomia 19% 29% 32% 19% 

17%

58%

25%

0% 0%

67%

0%

33%

0% 0%

17%

58%

25%

0% 0%

Muito Satisfeito Satisfeito Parcialmente
satisfeito

Insatisfeito Sem opinião

2017.2 2018.1 2018.2
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Reconhecimento social 23% 23% 19% 35% 

Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Quanto às dificuldades enfrentadas pelos egressos relativas à contratação na sua área de 

formação, a maioria dos respondentes indicou ter enfrentado alguma dificuldade e 

descreveram que os problemas surgiram devido à falta de experiência e a forte concorrência 

no mercado de trabalho. Ressalta-se que um percentual substancial de egressos participantes 

desta pesquisa não respondeu a esta questão (GRAF. 19). 

 

Gráfico 41 - Dificuldades enfrentadas na contratação na área de formação 

 

                           Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Sobre a faixa salarial do egresso, antes da conclusão do curso de graduação, observa-se que 

a maioria dos egressos respondentes percebia uma remuneração de até R$1.000,00 e, a 

minoria dos egressos respondentes percebia uma remuneração entre R$1.500,00 a 

R$2.500,00 e entre R$2.500,00 a R$4.000,00. Ressalta-se que nenhum respondente estava 

fora do mercado de trabalho no momento da realização desta pesquisa, conforme gráfico 20.      
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Gráfico 42 - Faixa salarial bruta antes da conclusão do curso 

 

              Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Em relação à faixa salarial do egresso, após a conclusão do curso na área de formação, 

percebe-se, por meio dos dados do gráfico 21, que a faixa salarial dos egressos respondentes 

sofreu alterações positivas. Aqueles que percebiam uma remuneração de até R$1.000,00 e 

entre R$1.000,00 e R$1.500,00 passaram para uma faixa salarial superior. Acrescenta-se, 

ainda, um acréscimo substancial daqueles que percebiam uma remuneração acima de 

R$4.000,00 antes de concluirem a graduação, quando comparado com a faixa salarial após 

a conclusão do curso na área de formação. Esses dados mostram a contribuição do curso 

para a carreira profissional dos egressos da Instituição.   
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Gráfico 43 - Faixa salarial bruta após a conclusão do curso 

 

  Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Na percepção da maioria dos egressos respondentes a formação acadêmica no Unihorizontes 

contribuiu para sua ascensão profissional, conforme mostra o gráfico 22, confirmando os 

resultados positivos relativos aos acréscimos dos valores percebidos pelos egressos quando 

se compara as faixas salariais de antes e após a conclusão do curso na área de formação, 

dispostos nos gráficos 20 e 21. 

 

Gráfico 44 - Contribuição do curso para a ascensão profissional 

 

                   Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

A tabela 2 aponta as competências que foram desenvolvidas pelos egressos respondentes 

ao longo da sua trajetória acadêmica, e que contribuíram substancialmente para a sua 

ascensão profissional. Dentre as mais citadas destacam-se a ‘capacidade para pensar 

estrategicamente’ (65%), ‘compromisso com a ética profissional’ (61%), ‘conhecimento 
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profissional’ (58%), ‘capacidade de trabalho em equipe’ e ‘capacidade para desenvolver 

expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional’ (52% cada). 

 

Tabela 2 - Competências desenvolvidas ao longo do curso pelos egressos 

ITENS DISCRIMINADOS 

 
Nada  

contribuiu 

Pouco 

 

contribuiu 

Contribuição 

 média 

Muito 

contribuiu 

Conhecimento 

profissional 
0% 19% 23% 58% 

Liderança 10% 16% 42% 32% 

Capacidade de trabalho 

em equipe 
3% 10% 35% 52% 

Capacidade para 

solucionar  

conflitos 

3% 16% 35% 45% 

Capacidade para tomar  

decisões 
3% 13% 39% 45% 

Capacidade para 

desenvolver expressão e 

comunicação compatíveis 

com o exercício 

profissional 

6% 10% 32% 52% 

Capacidade para pensar 

 estrategicamente 
6% 13% 16% 65% 

Capacidade de propor 

inovação na sua área 
10% 16% 32% 42% 

Responsabilidade social e  

ambiental 
10% 10% 32% 48% 

Compromisso com a ética  

profissional 
0% 13% 26% 61% 

     Fonte: Coordenação de Avaliação Institucional 

 

Alguns egressos consideraram que a ‘liderança’ (42%) a ‘capacidade para tomar decisões’ 

(39%), a ‘capacidade de trabalho em equipe’ e a ‘capacidade para solucionar conflitos (35% 
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cada), a ‘capacidade para desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional’, a ‘capacidade de propor inovação na sua área’ e ‘responsabilidade social e 

ambiental’ (32% cada) contribuiu de forma mediana para a sua atividade profissional. 

 

Na pós-graduação, em relação à difusão do conhecimento gerado a partir da dissertação 

defendida, a maioria dos egressos (76%) publicou artigos em periódicos e em anais de 

eventos científicos de qualidade (93%), por exemplo, aqueles patrocinados pela Anpad, sendo 

que uma parte publicou livros (2%) e capítulos de livros (6%). Esses resultados sinalizam o 

esforço do Programa de Mestrado do Unihorizontes para que seus alunos produzam 

dissertações de qualidade que possam se reverter em publicações posteriores em veículos 

qualificados e diferenciados. 

 

Quanto aos impactos do mestrado na vida profissional dos egressos constatou-se que 51% 

deles obtiveram aumento salarial decorrente da conclusão do curso. A maioria (61%) 

considera que o curso de mestrado aumentou seu reconhecimento profissional e suas 

possibilidades de ascensão profissional e, 48% avaliaram que o mestrado teve grande 

impacto na sua consolidação e desenvolvimento profissional na área em que atuam. Outro 

número significativo (95%) revela que os conhecimentos adquiridos pelos egressos no curso 

de mestrado foram positivamente absorvidos em seus processos de trabalho. De modo 

específico, a maioria dos egressos afirmou ter aumentado os conhecimentos técnicos que 

possuía, ampliado as fontes de informação sobre a área de atuação, expandido a capacidade 

de elaborar soluções para os problemas do trabalho, enfim, modificado a postura ou a rotina 

de trabalho.  

 

Os números encontrados a respeito dos impactos do mestrado sobre a carreira profissional 

dos egressos são significativos, atestando a qualidade do conhecimento difundido pelos 

professores do curso e das disciplinas lecionadas, como também a profundidade em que são 

ministradas, seja por meio das aulas presenciais, dos conteúdos abordados, das práticas 

pedagógicas adotadas, dos trabalhos individuais, dos trabalhos em grupo, enfim, dos 

processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos no programa de mestrado. Esses 

resultados evidenciam que os objetivos do programa de mestrado estão sendo alcançados, 

possibilitando a seus egressos a melhoria de sua posição de carreira profissional. 

 

Ressalta-se que 90% dos egressos manifestaram ter expandido suas atividades profissionais 

para outros campos de atuação, seja por meio da realização de atividades de docência na 
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área do mestrado, apresentação de trabalhos em eventos científicos ou condução de 

palestras científicas. O conjunto desses elementos sustenta o propósito do Programa, qual 

seja de preparar seus alunos para se tornarem pesquisadores e seguirem a carreira 

acadêmica com o doutorado, se desejarem, ou obterem excelência profissional. A esse 

respeito, quase 80% dos participantes da pesquisa revelou ter pretensão de cursar o 

doutorado, estar com ele em desenvolvimento ou tê-lo concluído.  

 

Apesar de estes dados mostrarem-se satisfatórios, faz-se necessário seguir a filosofia da 

melhoria contínua. Neste sentido buscar-se-á, ainda, o contínuo aperfeiçoamento dos 

instrumentos de coleta de dados relativos ao acompanhamento dos egressos da Instituição 

de forma a verificar a sua progressão profissional. 

 

2.4 Eixo 4 – Políticas de gestão 

 

2.4.1 Política de formação e capacitação docente 

 

O Centro Universitário Unihorizontes possui políticas específicas de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional docente, em consonância com as propostas estratégicas 

institucionais. A Instituição atua em três vertentes específicas buscando adequar a 

qualificação docente à proposta pedagógica. A primeira relaciona-se com a diretriz 

institucional de contratar docentes qualificados, preferencialmente, mestres e doutores. A 

segunda refere-se a política institucional de conceder bolsa de 50% para a realização do 

mestrado em Administração na própria Instituição ou conceder bolsa de 50% conforme 

cláusula da Convenção Sindical. A terceira vertente relaciona-se com a capacitação didático-

pedagógica, com a realização semestral de um seminário pedagógico para todos os 

professores. 

 

O corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes é composto exclusivamente por 

professores Especialistas, Mestres e Doutores, respeitando o perfil profissional recomendado 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso quanto aos percentuais de titulação 

recomendados nas regulamentações governamentais. Mais de 62% do corpo docente é 

composto de professores com titulação em pós-graduação stricto sensu (mestres e doutores). 

Nos cursos de tecnologia, contudo, o Centro Universitário Unihorizontes possui uma política 

diferenciada. Nestes, são priorizados os professores especialistas, que possuem, 

normalmente, maior vivência profissional em função das especificidades de cada curso. Nos 
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Quadros 14, 15 e 16 é possível vislumbrar a composição do corpo docente do Centro 

Universitário Unihorizontes, no triênio (2018-2019-2020), no tocante a sua titulação: 

 

Quadro 14 - Composição do corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes, em 

2018 

ANO 2018 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Doutor 25 16,66% 

Mestre 69 46,00% 

Especialista 56 37,34% 

TOTAL 150 100% 

 Fonte: Setor de Pessoal do Centro Universitário Unihorizontes, 2018.  

 

Quadro 15 - Composição do corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes, em 

2019 

ANO 2019 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Doutor 25 16,14 

Mestre 82 52,90 

Especialista 48 30,96 

TOTAL 155 100% 

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2019.  

 

Quadro 16 - Composição do corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes, em 

2020 

 ANOS  2020 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Doutor 24 17,92% 

Mestre 71 52,98% 

Especialista 39 29,10% 

TOTAL 134 100% 

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP 2020. 

 

Em relação à política institucional de concessão de bolsa para a realização de cursos de pós-

graduação stricto sensu, o Centro Universitário Unihorizontes, agraciou no triênio, professores 

com bolsas de estudo para cursos de pós-graduação stricto sensu (Quadro 17). 



401 

 

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2018-2019-2020

   

Quadro  17 - Docentes beneficiados com bolsa de pós-graduação stricto sensu no 

triênio (2018-2019-2020) 

Nº PRODESSOR CURSO VÍNCULO PORCENTAGEM 

1 
Carlos Alberto Zanadreis da 

Silveira 
Mestrado Funcionário 50% 

2 Felipe Lobato Carvalho Mitre Doutorado Funcionário 50% 

3 Josimara Sampaio Magalhães Mestrado Funcionário 50% 

4 Karin Cristina Sommerfeld Mestrado Funcionário 50% 

5 Lucas Henrique dos Santos Mestrado Funcionário 50% 

6 Luis Fernando de Souza Jeckel Mestrado Funcionário 50% 

7 Paulo Sérgio Silva Mestrado Funcionário 50% 

8 Rebeca Pires Oliveira Mestrado Funcionário 50% 

9 Walter Coelho Moraes Doutorado Funcionário 50% 

     Fonte: Setor de Pessoal e Setor Financeiro do Centro Universitário Unihorizontes, 2019. 

 

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2019, contou com a participação de 

vários professores conforme pode ser observado no quadro 18: 

 

Quadro 18 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (Diretoria, Reitoria, Pró-

Reitorias, Coordenadores de Curso) em 2019 

 

 

PROFESSOR 

 

 

ANO 

 

 

ENTIDADE 

 

 

CURSO 

 

Marlene 

Catarina de 

Oliveira Lopes 

Melo 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Seminário da Câmara de Ensino 

Superior – Novas DCN’s do Curso 

de Direito 

Rogério Naves 

Rezende 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Seminário da Câmara de Ensino 

Superior – Novas DCN’s do Curso 

de Direito 

Tueli Rodrigues 

Tavares 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 
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Rogério Naves 

Rezende 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Tueli Rodrigues 

Tavares 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Marco Aurélio 

Ramos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Seminário II Ensino Superior 2019 – 

Tecnologias aplicas às IES 

Liliane Penido 

Drumond 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Rodrigo de 

Almeida 

Magalhães 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Carlos Henrique 

Fernandes 

Guerra 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Hideraldo Freire 

Fonseca 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Marlene 

Catarina de 

Oliveira Lopes 

Melo 

 

2019 

 

ABMES 

Seminário ABMES – A 

internacionalização como 

mecanismo de desenvolvimento 

institucional e diferencial na 

avaliação das IES 

Marlene 

Catarina de 

Oliveira Lopes 

Melo 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 
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Rogério Naves 

Rezende 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Tueli Rodrigues 

Tavares 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Hideraldo Freire 

Fonseca 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Ricardo Viana 

Carvalho de 

Paiva 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Alfredo Alves de 

Oliveira Melo 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Ana Lúcia Magri 

Lopes 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Metodologias Ativas: quando o 

aluno tem voz? 

Carlos Henrique 

Fernandes 

Guerra 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Metodologias Ativas: quando o 

aluno tem voz? 

Liliane Penido 

Drumond 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Metodologias Ativas: quando o 

aluno tem voz? 

Marco Aurélio 

Ramos 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Metodologias Ativas: quando o 

aluno tem voz? 

Rogério Naves 

Rezende 

2019  Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital: O processo operacional e a 
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Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Tueli Rodrigues 

Tavares 

2019  

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital: O processo operacional e a 

relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Marlene 

Catarina de 

Oliveira Lopes 

Melo 

 

2019 

ANEC – Associação 

Nacional de Educação 

Católica do Brasil 

 

Palestra Virtual – Curricularização 

da Extensão 

Rogério Naves 

Rezende 

 

2019 

ANEC – Associação 

Nacional de Educação 

Católica do Brasil 

 

Palestra Virtual – Curricularização 

da Extensão 

Tueli Rodrigues 

Tavares 

 

2019 

ANEC – Associação 

Nacional de Educação 

Católica do Brasil 

 

Palestra Virtual – Curricularização 

da Extensão 

Ana Lúcia Magri 

Lopes  

 

2019 

ANEC – Associação 

Nacional de Educação 

Católica do Brasil 

 

Palestra Virtual – Curricularização 

da Extensão 

Hideraldo Freire 

Fonseca 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Nova Onda da EAD no Brasil: 

Sucesso e crise simultâneos 

Rogério Naves 

Rezende 

2019 Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Cenário Mundial da Educação 

Profissional e Tecnológica 

Rogério Naves 

Rezende 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Cenário das Práticas de Precificação 

na Educação Superior 

Hideraldo Freire 

Fonseca 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Cenário das Práticas de Precificação 

na Educação Superior 

Rogério Naves 

Rezende 

2019  

CREA-MG 

2º Congresso das Instituições de 

Ensino do CREA-MG 

    Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2019. 

 

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2020, contou com a participação de 

vários professores conforme pode ser observado no quadro 19: 
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Quadro 19 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (Diretoria, Reitoria, Pró-

Reitorias, Coordenadores de Curso) em 2020 

PROFESSOR 

 

ENTIDADE 

 

ANO CURSO 

 Ana Cláudia Cotta 

Evento virtual - 

on Line - 

Minascon 2020 

2020 

Participação no XVII SAT - Seminário 

de Atualização Tecnológica em 

Sistemas Prediais 

 Ana Cláudia Cotta 

Evento on Line - 

Minascon 2020 
2020 

XVII SAT - Mediadora do evento 

Industrialização da Construção e 

Construção off-site - o fim da era do 

artesanato com os palestrantes Felipe 

Basso (Teverde), Pedro Russo  (Ambar 

Tech) e Degani (Brasil Ao Cubo) 

 Ana Cláudia Cotta 

Evento virtual - on 

Line - Minascon 

2020 

2020 

Participação no 2º Congresso do 

Marcado Imobiliário - Lançamento da 

cartilha "Entendendo o novo plano 

diretor de Belo Horizonte" 

Adriana Maria 

Amado da Costa de 

Andrade 

PCMG 2020 
Crimes cibernéticos: Os principais 

riscos e técnicas básicas de prevenção.  

Adriana Maria 

Amado da Costa de 

Andrade 

Intelcorp Cursos - 

online 
2020 1º CONGEPRIC - Congresso Nacional 

de Gestão e Prevenção Corporativa 

Adriana Maria 

Amado da Costa de 

Andrade 

Webinar - Hoper 2020 

QUARENTENA OBRIGA A 

REINVENÇÃO DIGITAL DA SALA DE 

AULA  

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

O Novo Marco do Saneamento na 

perspectiva da Engenharia 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

IV Simpósio Nacional RBMA 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

Curso de Análise de Dados em R - 

Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

III Congresso Sul-Americano de 

Resíduos Sólidos e Sustentabilidade 
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Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

O Novo Marco do Saneamento na 

perspectiva da Engenharia 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

IV Simpósio Nacional RBMA 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

Curso de Análise de Dados em R - 

Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) 

Cláudio Jorge 

Cançado 
Online 2020 

III Congresso Sul-Americano de 

Resíduos Sólidos e Sustentabilidade 

Rogério Naves 

Rezende 
ABMES 2020 

Curriculos Inovadores: Oportunidades 

para as IES diante da revolução pós-

digital 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Sagah e Metodologia Ativas 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Seu AVA é seu campus EAD: Entenda 

Ferramenta e as possibilidades de 

aprendizado. 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Desempenho da Plataforma e 

melhorias fornecidas 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Nova central do cliente Grupo A e 

matrizes Sagah 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Administração e Fluxos para 

construção e aprovação de disciplinas 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Avalia Lite - Plataforma de Avaliações 

no formato 100% online. 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Inovação para tornar a experiência na 

aprendizagem dos alunos, imersiva e 

motivadora 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Prospecção Sagah - Processo para 

Conteudistas 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Principais diferenças entre as 

modalidades de Ensino 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Uma análise do Censo e EAD: Planeje 

seu 2021 acreditando no Ensino a 

Distância. 

Sérgio Chaves 

Caldas 
Remoto 2020 

Resolução nº 7 em Dezembro de 2018 

regularização de Curricularização da 

Extensão 
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     Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2020. 

 

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2020, contou com a participação de 

vários professores conforme pode ser observado no quadro 20: 

 

Quadro 20 - Reciclagem e a atualização da Gestão Acadêmica (corpo docente) em 

2020 

PROFESSOR 

LOCAL DO 

CURSO  ANO 
CURSO 

Adenilton Oliveira Souza Online  2020 Palestrante da ISC Brasil 

Adenilton Oliveira Souza Online  2020 Palestrante da Segurança em pauta 

Adenilton Oliveira Souza Online  2020 Security Talk Brazil 

André Ferreira Borges CPE 
2020 Utilização de GNSS/NTRIP para 

georreferenciamento 

André Ferreira Borges Online 

2020 CIDADES SUSTENTÁVEIS: 

URBANISMO EM TEMPO DE 

PANDEMIA 

André Ferreira Borges 

Cidade 

Administrativa - 

BH 

2020 

7° Seminário Internacional de Gestão do 

Risco de Desastres 

André Ferreira Borges Online 
2020 COLÓQUIO DE ENGENHARIA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

André Ferreira Borges CPE 
2020 Utilização de GNSS/NTRIP para 

georreferenciamento 

André Ferreira Borges Online 

2020 CIDADES SUSTENTÁVEIS: 

URBANISMO EM TEMPO DE 

PANDEMIA 

André Ferreira Borges 

Cidade 

Administrativa - 

BH 

2020 

7° Seminário Internacional de Gestão do 

Risco de Desastres 

André Ferreira Borges Online 
2020 COLÓQUIO DE ENGENHARIA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

Camila Marques UFMG 
2020 Disciplina Isolada: Arquitetura, 

Tecnologias e Culturas Digitais 

Carlos Alberto 

Zanandreis da Silveira 
PCMG 

2020 Ensino a distância - Capacitação para 

criação de cursos EAD. 
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Carlos Alberto 

Zanandreis da Silveira 
PUC-MG 

2020 

Mediação de Conflitos 

Carlos Alberto 

Zanandreis da Silveira 
PCMG 

2020 Crimes cibernéticos: Os principais 

riscos e técnicas básicas de prevenção.  

Carlos Alberto 

Zanandreis da Silveira 
SEMEAD  

2020 Artigo aceito no SEMEAD 2020: 

Relações de Gênero na Segurança 

Privada: estudo com guardiãs em uma 

organização do sudeste brasileiro. 

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

Learning Hub FCA 

2020 

Barreiras Invisíveis 

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

Learning Hub FCA 

2020 

Assédio no Ambiente de Trabalho 

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

EF Education First 

2020 

English Level Advanced  

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

Learning Hub FCA 

2020 

A importância da Diversidade 

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

Learning Hub FCA 

2020 

Mídia Social - Uso e Consideração 

Delson Simões de Lima 
Ambiente Virtual - 

Learning Hub FCA 

2020 
Introdução à Lei Geral de Proteção de 

Dados 

Mariana Ribeiro PUC MINAS 
2020 Conclusão do Doutorado em 

Engenharia Mecânica  

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2020. 

 

2.4.2 Regime de Trabalho e Plano de Cargos e Salários 

 

Quanto ao regime de trabalho, o corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes vem 

respeitando o perfil profissional recomendado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 

curso relativo aos percentuais de regime de trabalho recomendados nas regulamentações 

governamentais. O corpo docente da Instituição está distribuído em três diferentes classes de 

regime de trabalho: 

 

a) Regime de Trabalho em Tempo Integral 
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O docente é contratado para desenvolver 40 (quarenta) horas semanais de trabalho em aulas, 

pesquisa, extensão, produção científica e intelectual ou atividades de administração 

acadêmica. 

 

b) Regime de Trabalho em Tempo Parcial 

O docente é contratado para desenvolver no mínimo 12 (doze) horas semanais de trabalho 

em aulas, pesquisa, extensão, produção científica e intelectual ou atividades de administração 

acadêmica. 

 

c) Regime de Trabalho Horista 

O docente é contratado para desenvolver até 12 (doze) horas semanais de trabalho em sala 

de aula, pesquisa, extensão, produção científica e intelectual. 

 

Os Quadros 21, 22 e 23 apresentam a distribuição do corpo docente conforme o regime de 

trabalho no triênio (2018-2019-2020): 

 

Quadro 21 - Distribuição do corpo docente segundo o regime de trabalho,  

em 2018 

ANOS 2018 

REGIME DE TRABALHO QUANT PERC. 

Tempo Integral 31 20,67% 

Tempo Parcial 34 22,67% 

Horista 85 56,66% 

TOTAL 150 100% 

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP 2018 

 

Quadro 22 - Distribuição do corpo docente segundo o regime de trabalho,  

em 2019 

ANOS 2019 

REGIME DE TRABALHO QUANT PERC. 

Tempo Integral 30 19,35 

Tempo Parcial 34 21,95 

Horista 91 58,70 

TOTAL 155 100% 

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP 2019 



410 

 

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2018-2019-2020

   

Quadro 23 - Distribuição do corpo docente segundo o regime de trabalho,  

em 2020 

ANO 2020 

REGIME DE TRABALHO QUANT PERC. 

Tempo Integral 33 24,60% 

Tempo Parcial 22 16,40% 

Horista 79 59,00% 

TOTAL 134 100% 

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP 2020 

 

Além das classes de regime de trabalho supracitadas, podem ainda, ser contratados 

professores visitantes em caráter eventual ou para o desenvolvimento de programas especiais 

de ensino, pesquisa ou extensão, na categoria de colaboradores. 

 

O quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 03 (três) categorias funcionais, com 

suas referências e níveis, a saber: 

 

a) Professor Assistente: possuir no mínimo o título de Especialista na área correspondente ou 

afim, obtido em instituição credenciada ou reconhecida, nos termos da lei, obedecendo os 

critérios definidos no Plano de Carreira do Centro Universitário Unihorizontes. 

 

b) Professor Adjunto: possuir no mínimo o título de Mestre na área correspondente ou afim, 

obtido em instituição credenciada ou reconhecida, nos termos da lei, obedecendo os critérios 

definidos no Plano de Carreira do Centro Universitário Unihorizontes; 

 

c) Professor Titular: possuir o título de Doutor na área correspondente ou afim, obtido em 

instituição credenciada ou reconhecida, nos termos da lei, obedecendo os critérios definidos 

no Plano de Carreira do Centro Universitário Unihorizontes: 

 

A progressão no sistema de referências e níveis é feito em função da análise documental 

apresentada, de acordo com regulamentação específica aprovada pelo CEPE – Conselho de 

Ensino e Pesquisa.  

 

A progressão horizontal nos níveis e referências de cada categoria é feita segundo o tempo 

de magistério do professor na Instituição, a cada 5 (cinco) anos. A progressão vertical de uma 
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categoria funcional para a outra exige o preenchimento do requisito de titulação estabelecido 

para cada categoria, obedecendo os critérios definidos no Plano de Carreira do Centro 

Universitário Unihorizontes, devendo ser a mesma solicitada pelo docente e autorizada pela 

Diretoria de Ensino Pesquisa e Extensão da mantenedora do Unihorizontes. 

 

2.4.3 Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo 

 

Em relação ao corpo técnico-administrativo, o Unihorizontes identifica esses profissionais 

baseando-se no conceito de competência, habilidade e relacionamento, com o objetivo de 

propiciar ao empregado e à Instituição, progresso profissional e retorno de desempenho, 

respectivamente. Assim, são requeridas características como capacidade de relacionamento 

humano, motivação para a produtividade, capacidade de iniciativa, disposição para o 

aperfeiçoamento contínuo, presteza no atendimento interno e externo, capacidade de 

discernimento, entre outros. Da mesma forma que o corpo docente, o corpo técnico-

administrativo também passa por um rigoroso processo de seleção e contratação. 

 

Considerando que a maioria dos cargos técnico-administrativos não tem a exigência de o 

funcionário ter concluído um curso superior, o Centro Universitário Unihorizontes tem como 

política de desenvolvimento de pessoal a concessão de bolsa de 50% para o funcionário 

cursar um dos cursos oferecidos pela Instituição. 

 

Faz parte da política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo do 

Unihorizontes a realização de treinamentos específicos para o exercício das atividades 

laborativas.  

 

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2019, contou com a participação de 

vários funcionários técnico-administrativos conforme pode ser observado nos quadros 24 e 

25, a seguir: 

 

Quadro 24 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (corpo técnico-

administrativo) em 2019 

FUNCIONÁRIO  ANO 

 

ENTIDADE 

 

CURSO 
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Miriam 

Fernandes 

Amaral 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Indicadores de Qualidade 

Acadêmica ENADE/CPC – 

Consolidando 2017, tendências 

2018 e desafios 2019. 

Miriam 

Fernandes 

Amaral 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Impacto da Portaria 1095/2018 

para as IES 

Miriam 

Fernandes 

Amaral 

 

2019 

 

ANACEU 

A virtualização da biblioteca e dos 

documentos tendo como foco a 

inovação e os instrumentos de 

avaliação nas IES 

Viviane Pereira 

dos Santos 

 

2019 

 

ANACEU 

A virtualização da biblioteca e dos 

documentos tendo como foco a 

inovação e os instrumentos de 

avaliação nas IES 

Jéssica Delazari 

Pereira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Metodologias Ativas: quando o 

aluno tem voz  

Evandro Luciano 

Oliveira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

EAD no Ensino Superior 

Gustavo 

Henrique 

Ferreira Dolisse 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Inteligência Artificial na educação: 

desafios e perspectivas 

Leonardo Luis 

dos Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Inteligência Artificial na educação: 

desafios e perspectivas 

Jéssica Delazari 

Pereira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

 

Inteligência Artificial na educação: 

desafios e perspectivas 

Miriam 

Fernandes 

Amaral 

 

2019 

 Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 
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Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Viviane Pereira 

dos Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Wladmir 

Estanislau 

Ferreira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Ana Beatriz 

Siqueira Pimenta 

Souza 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Evandro Luciano 

Oliveira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Gustavo 

Henrique 

Ferreira Dolisse 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Leonardo Luis 

dos Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Marcelo Vinicius 

Marques 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Diploma e Acervo Acadêmico 

Digital – O processo operacional e 

a relação com a Lei 

13.709/2019/LGPDP 

Miriam 

Fernandes 

Amaral 

 

2019 

ANEC – Associação 

Nacional de Educação 

Católica do Brasil 

 

Palestra Virtual – Curricularização 

da Extensão 

Evandro Luciano 

Oliveira 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

LGPDP na Prática: como implantar 

a Lei Geral de Proteção de Dados 

nas escolas 
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Liliane Pereira 

dos Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

LGPDP na Prática: como implantar 

a Lei Geral de Proteção de Dados 

nas escolas 

Marcelo Vinicius 

Marques 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

LGPDP na Prática: como implantar 

a Lei Geral de Proteção de Dados 

nas escolas 

Gustavo 

Henrique 

Ferreira Dolisse 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

LGPDP na Prática: como implantar 

a Lei Geral de Proteção de Dados 

nas escolas 

Leonardo Luiz 

Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

LGPDP na Prática: como implantar 

a Lei Geral de Proteção de Dados 

nas escolas 

Viviane Pereira 

dos Santos 

 

2019 

 

Sindicato das Escolas 

Particulares de Minas 

Gerais 

Seminário do Ensino Superior: 

Gestão de Acervo da Biblioteca 

Wladmir 

Estanislau 

Fereira 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Nova Onda da EAD no Brasil: 

Sucesso e crise simultâneos 

Pedro Favarini 

Lima 

 

2019 

 

Hoper Educação 

Nova Onda da EAD no Brasil: 

Sucesso e crise simultâneos 

    Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2019. 

 

Quadro 25 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (corpo técnico-

administrativo) em 2020 

 

FUNCIONÁRIO 

LOCAL DO CURSO  

 DATA  
NOME DO CURSO 

Alexandra Carla 

Aguiar Antunes 

Soares 

ACADEPOL MG 

POLICIA CIVIL de 

MINAS GERAIS 

2020 

CURSO DE CAPACITAÇÃO 

PARA CRIAÇÃO DE CURSOS 

EM EAD 

Alexandra Carla 

Aguiar Antunes 

Soares 

VITRINE 360º 2020 

Curso de whatsaap busines 
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Emeson Clemente 

Rodrigues Lacerda 
HOME OFFICE 2020 

Curso RD Station 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
CANAL SL 2020 

Webinar ENTENDA O QUE É 

LGPD (Lei Geral de Proteção de 

Dados) 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 

Exin Driving 

Professional Growth 

2020 
EXIN Webinar: Implementação 
Prática Compliance & LGPD 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse Grupo Compra e 

Venda 

2020 6º Webinar Grupo Compra e 

Venda: Desafios das Escolas e 

Alunos em tempos de pandemia 

pandemia. 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
CERS Cursos Online 

2020 Webinar LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
ABRAFI 

2020 Simpósio Virtual / "As 

possibilidades trazidas para a 

educação Superior pelo parecer 

CNE/CP 05/2020  

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
ABRAFI 

2020 Simpósio Virtual / "Projeto 

Pedagógico dos Cursos: 

Reestruturação Necessária 

Nesse Momento de Pandemia" 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
ABRAFI 

2020 Simpósio Virtual / " 

Oportunidades e Desafios 

trazidos para as IES pela 

pandemia de covid19" 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse Inatel Tecnologias 

2020 Webinar | ESPECIAL | Os 

desafios da educação em 

tempos de pandemia 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
Agile Think Oficial 

2020 
Webinar LGPD com Leticia 
Batistela e Réges Bronzatti 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
OMD Soluções 

2020 
Ouvidorias & LGPD 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
FGV/ Webinar 

2020 Como melhorar a gestão na sua 

escola 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
ABED 

2020 26º CIAED - Congresso Virtual  
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Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse FINDES 

2020 Webinar: Desafios da LGPD 

nas Pequenas e Médias 

Empresas 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
FGV 

2020 Webinar | Inclusão educacional 

na pandemia 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
Faculdade Prominas 

2020 
Congresso Nacional EaD  

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
Migalhas 

2020 WEBINAR Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) em 

Cloud Computing: como se 

preparar 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse IEPTB SP 

2020 WEBINAR da Lei 13.709/2018, 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) 
 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
Aulapp - Plataforma 

de Aprendizagem 

Digital 

2020 Webinar "Desafios da 

Educação em 2020 - Melhores 

Práticas e Perspectivas para o 

próximo ano!" 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse IEPTB SP 

2020 WEBINAR da Lei 13.709/2018, 

Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD) 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
ABED 

2020 
26º CIAED - Congresso Virtual  

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse 
Fundação FHC 

2020 Webinar: Desafios da escola 

durante e depois da pandemia 

Gustavo Henrique 

Ferreira Dolisse Endeavor Brasil 

2020 Webinar | LGPD e Cyber 

Segurança | Endeavor Brasil e 

EY 

Leonardo Luis Dos 

Santos 
WORKOVER 

2020 
PHP 7  COMPLETO 

Leonardo Luis Dos 

Santos 
WORKOVER 

2020 
PHP ORIENTADO A OBJETOS 

Leonardo Luis Dos 

Santos 
UDEMY 

2020 VUE SAMURAI:DOMINE OS 

CONCEITOS DO VUEJS 

Leonardo Luis Dos 

Santos 
UDEMY 

2020 
MICROSOFT POWER BI 

Leonardo Luis Dos 

Santos 
UDEMY 

2020 
VUEJS - PRIMEIROS PASSOS 
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Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 O Uso da EAD na Educação 

Superior e Básica durante a 

crise do COVID-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 MP 927/2020 - Coronavirus e os 

Conttratos de Trabalho 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Covid-19 e a Reinvenção da 

sala de aula 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Questões Regulatórias nas IES 

e Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 ENADE e Avaliação da 

Aprendizagem em tempos de 

distanciamento social 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Desafios da Migração Digital na 

Educação - Cases de Sucesso 

na Educação Básica e Superior 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Possíveis configurações do 

Mercado Educacional brasileiro 

Pós Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Prepare se Regulatório para a 

retomada da IES Pós- Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 

2020 Cases de sucesso e desafios na 

transformação digital da 

Educação Básica e Ensino 

Superior 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Gestão de crise nas IES frente 

à realidade da Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Do presencial para o virtual: 

cases de sucesso da Educação 

infantil ao Ensino Superior na 

migração digital para atender 

alunos, familiares e professores 

com o fechamento das escolas 

e faculdades 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Estratégia de gestão acadêmica 

para o 2º semestre 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Rematrícula, captação e 

conversão na era digital: táticas 
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para melhorar o desempenho 

da matrícula no intake 2020-2 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Estágios, práticas de laboratório 

e internatos presenciais durante 

a pandemia - veja como as IES 

estão criando as soluções 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Gestão de IES em tempos de 

Covid-19: o que já sabemos e o 

que vem pela frente 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

ENADE 2020/2021 - Cenários 

possíveis e estratégias 

necessárias 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Os desafios das IES no Pós-

Covid: uso da EAD como fator 

de inovação, diversificação de 

produtos, receitas 

complementares e otimização 

de custos 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Liderando a transformação 

digital na educação 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

A educação e a pandemia: o 

retorno às aulas presenciais e a 

Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Gestão da Aoprendizagem na 

Educação Superior 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Resultados do ENADE-2019 - o 

que você precisa saber 

Miriam Fernandes 

Amaral 
ABMES 2020 

Bate-papo com o INEP: 

Avaliação de Cursos e de IES 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Prospectivas para o Mercado 

da Educação Superior em 2021 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 Escola Segura no Covid-19 

Miriam Fernandes 

Amaral 
Webinar Hoper 2020 

Educação 2021: Presencial; 

EAD; Hibrido; e Ensino 

Conectado 
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Wladmir Estanislau 

Ferreira 
Faculdade Batista 2020 

Pós Graduação: Especialista 

em Controladoria e Finanças  

Wladmir Estanislau 

Ferreira 
LinkedIn 2020 

Gestão de Profissionais de Alto 

Desempenho 

Wladmir Estanislau 

Ferreira 
On-Line 2020 

Curso Livre de Extensão de 

Educação Financeira e 

Cooperativista - Sicoob 

Nossacoop 

  Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2020. 

 

Mesmo não sendo uma instituição de grande porte, o Centro Universitário Unihorizontes adota 

como política de Recursos Humanos aproveitar todo o potencial humano na Instituição para 

ocupar cargos funcionais disponíveis, oferecendo uma possibilidade de carreira. 

 

O corpo técnico-administrativo do Centro Universitário Unihorizontes é composto por 82 

funcionários, dos quais quatro são pessoas com deficiência e cinco participam do Programa 

Jovem Aprendiz. Nas Tabelas 3, 4 e 5 apresenta-se a distribuição do corpo técnico-

administrativo considerando o grau de escolaridade em 2018, 2019 e 2010, respectivamente: 

 

Tabela 3 - Distribuição do corpo técnico-administrativo – (2018) 

ANO 2018 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Ensino fundamental incompleto 05 4,71% 

Ensino fundamental completo 13 12,26% 

Ensino médio completo 30 28,30% 

Superior completo 28 26,41% 

Especialização 08 7,54% 

Mestrado 15 14,18% 

Doutorado 07 6,60% 

TOTAL 106 100% 

        Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2018. 

 

Tabela 4 – Distribuição do corpo técnico-administrativo – (2019) 

ANO 2019 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Ensino fundamental incompleto 04 4,88% 

Ensino fundamental completo 11 13,41% 
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Ensino médio completo 22 26,83% 

Superior completo 22 26,83% 

Especialização 04 4,88% 

Mestrado 12 14,63% 

Doutorado 07 8,54% 

TOTAL 82 100% 

                        Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2019. 

  

Tabela 5 - Distribuição do corpo técnico-administrativo – (2020) 

ANO 2020 

TITULAÇÃO QUANT PERC. 

Ensino fundamental completo 2 3,03% 

Ensino médio incompleto 11 16,67% 

Ensino médio completo 17 25,76% 

Superior completo 18 27,27% 

Especialização 3 4,55% 

Mestrado 11 16,67% 

Doutorado 4 6,06% 

TOTAL 66 100,00% 

                     Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2020. 

 

Nos termos do Plano de Cargos e Salários do Corpo Administrativo, os funcionários do Centro 

Universitário Unihorizontes estão sujeitos aos seguintes regimes de trabalho: 

 

Regime de Tempo Integral, com obrigação de prestar 44 horas semanais de trabalho 

conforme CLT; 

Regime de Tempo Parcial, com obrigação de prestar entre 20 e 40 horas semanais de 

trabalho. 

 

Nos termos do Plano de Cargos e Salários do Corpo Administrativo, os funcionários são 

distribuídos conforme os seguintes enquadramentos funcionais: 

 

Auxiliar de Serviços Gerais, com referência de I a IV e dos níveis A a G. 

Auxiliar administrativo, com referência de I a V e dos níveis A a P; 

Assistente Administrativo, com referência de I a V e dos níveis A a P; 

Analista Administrativo, com referência de I a V e dos níveis A a P; 
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Nível Técnico; 

Subcoordenação e Coordenação. 

 

A promoção de uma categoria funcional para outra exige análise do coordenador do setor em 

conjunto com a Pró Reitoria e Reitoria, e aprovação do Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão 

da Mantenedora, segundo avaliação de desempenho. O enquadramento nas referências e 

níveis de cada categoria será feita segundo o tempo de trabalho na Instituição, a cada cinco 

anos. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes adota uma efetiva política de incentivo à capacitação 

profissional e acadêmica do corpo técnico-administrativo, concedendo bolsas de 50% para os 

funcionários que estudam nos seus cursos de graduação, pós-graduação e de extensão. 

Somado ao benefício que pode ser obtido junto ao Sindicato dos Auxiliares em Administração 

Escolar, alguns funcionários conseguem ter o seu curso integralmente custeado por bolsas 

de estudo. 

 

Além desta política de incentivo formal, o Centro Universitário Unihorizontes mantém políticas 

de valorização e aperfeiçoamento, a saber: 

 

 Diagnóstico de necessidades de treinamento e desenvolvimento; 

 Aproveitamento das competências e habilidades próprias da Instituição para 

formatação de programas de treinamento, preferencialmente, on the job; 

 Organização do trabalho com vistas a permitir ao empregado a aquisição de 

conhecimento e habilidades referentes às diversas funções existentes na Instituição; 

 Aproveitamento do potencial humano interno para o provimento de cargos de maior 

complexidade; 

 Contratação de empregados com experiência compatível com a função viabilizando a 

troca de conhecimentos entre equipes. 

 

Em 2019 foram agraciados com Bolsa de Estudo de até 100% os seguintes funcionários do 

Corpo Técnico Administrativo, conforme Quadro 26: 

 

Quadro 23 - Pessoal Técnico-administrativo  beneficiados com bolsa de graduação 

e/ou  pós-graduação stricto sensu nos anos 2019 

1 Arthur Siqueira da Silva Aguiar  Direito Dependente 100% 
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2 Camila Perdigão de Oliveira  Direito Funcionário 100% 

3 Carlos Eduardo de Oliveira Gest. Financeira Dependente 100% 

4 Cátia Cristina de Souza Rosa  Gest. Rec.Humanos Funcionário 100% 

5 Débora Dantas de Oliveira Costa Gest. Rec.Humanos Funcionário 100% 

6 Ester Alves Ferreira  Direito Funcionário 100% 

7 Fábio Augusto Ferreira Dolisse  Direito Funcionário 100% 

8 Fernanda Fortes Machado Ciências Contábeis Funcionário 100% 

9 Gisele Pereira Camargo Gest. Financeira Funcionário 100% 

10 
Isadora Santos de Souza 

Francisco 
Ciências Contábeis Funcionário 100% 

11 Jennifer Gomes dos Santos Direito Dependente 100% 

12 João Pedro Miranda de Carvalho Direito Funcionário 100% 

13 Joyce Gomes dos Santos Engenharia Civil Dependente 100% 

14 
Júnia Aparecida Carvalho dos 

Santos 
Gest. Cooperativas Dependente 100% 

15 Lucas Henrique dos Santos  Mestrado Funcionário 50% 

16 Marcelo Antônio Fonseca Filho  Administração Funcionário 100% 

17 Maria Júlia Sousa Santos  Gest. Financeira Funcionário 100% 

18 Nayele de Fátima Santos Mata Direito Funcionário 100% 

19 Patrícia Pereira da Cunha Gest. Rec.Humanos Funcionário 100% 

20 
Rafaela Adriane de Melo 

Fagundes 
Direito Funcionário 100% 

21 Rebeca Júnia Moreira Xavier Gest. Financeira Funcionário 100% 

22 Regis dos Santos Pereira Ciências Contábeis Dependente 100% 

23 Tayna Brandão Jerônimo Direito Dependente 100% 

24 Thaís Cristine Bassetti Direito Funcionário 100% 

25 Wederson Carvalho de Oliveira Direito Dependente 100% 

Fonte: Setor de Pessoal e Setor Financeiro do Unihorizontes, 2019. 

 

Em 2020 foram agraciados com Bolsa de Estudo de até 100% os seguintes funcionários do 

Corpo Técnico Administrativo, conforme Quadro 27: 

 

Quadro 27 - Pessoal Técnico-administrativo beneficiados com bolsa de graduação 

e/ou  pós-graduação stricto sensu nos anos 2020 

 

N ALUNO CURSO SITUAÇÃO BOLSA 
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1 Cátia Cristina de Souza Rosa  
Gest. 

Rec.Humanos 
Funcionário 100% 

2 Débora Dantas de Oliveira Costa 
Gest. 

Rec.Humanos 
Funcionário 100% 

3 Drielle Martins Cardoso Direito Funcionário 100% 

4 Fábio Augusto Ferreira Dolisse  Direito Funcionário 100% 

5 Fernanda Fortes Machado 
Ciências 

Contábeis 
Funcionário 100% 

6 Isadora Santos de Souza Francisco 
Ciências 

Contábeis 
Funcionário 100% 

7 Jennifer Gomes dos Santos Direito Dependente 100% 

8 Jéssica Natália Alves dos Santos Gest. Financeira Funcionário 100% 

9 Joyce Gomes dos Santos Engenharia Civil Dependente 100% 

10 Júnia Aparecida Carvalho dos Santos 
Gest. 

Cooperativas 
Dependente 100% 

11 Marcelo Antônio Fonseca Filho  Administração Funcionário 100% 

12 Maria Júlia Sousa Santos  Gest. Financeira Funcionário 100% 

13 Nayele de Fátima Santos Mata Direito Funcionário 100% 

14 Patrícia Pereira da Cunha 
Gest. 

Rec.Humanos 
Funcionário 100% 

15 Rafaella Vitoria Mendes Martins Direito Funcionário 100% 

16 Tayna Brandão Jerônimo Direito Dependente 100% 

17 Wederson Carvalho de Oliveira Direito Dependente 100% 

 Fonte: Setor de Pessoal e Setor Financeiro do Unihorizontes, 2020.  

 

 

2.4.4 Gestão institucional 

 

A gestão institucional é realizada de uma forma compartilhada entre a mantenedora e a 

mantida, com suas respectivas responsabilidades específicas. Dessa forma, as questões 

acadêmicas são do âmbito do Unihorizontes enquanto o suporte administrativo financeiro, 

juntamente com as diretrizes acadêmicas são do âmbito da mantenedora. As decisões gerais 

são discutidas e tomadas em um Conselho Gerencial constituído pelos membros do corpo 

diretivo da Mantenedora e da Mantida, em reuniões semanais. 

 

A gestão do Centro Universitário Unihorizontes está assim estruturada:  
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Conselho Universitário - CONSU;  

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE;  

Conselho Gerencial;  

Reitoria e Vice-Reitoria;  

Pró-Reitor de Graduação e de Extensão;  

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa;  

Pró-Reitor de Administração e Finanças;  

Coordenação da Coordenação Própria de Avaliação – CPA;  

Coordenação do Núcleo Docente Estruturante – NDE;  

Colegiado de Coordenações de curso (presenciais e a distância);  

Coordenação de cursos (presenciais e a distância);  

Coordenação de Apoio Acadêmico e Administrativo;  

Órgãos de Apoio Acadêmico. 

 

2.4.5 Sistema de registro acadêmico 

 

Os alunos do Centro Universitário Unihorizontes possuem acesso livre aos seus dados 

acadêmicos e são duas as formas para acesso aos seus dados e registros acadêmicos: 

 

Atendimento personalizado ao discente – realizado nas Secretarias de Ensino para os 

discentes da graduação e na Secretaria da Pós-Graduação para os discentes relacionados à 

Especialização e ao Programa de Mestrado; 

 

Informações virtuais sobre a vida acadêmica do discente – por meio do portal do Unihorizontes 

o aluno possui acesso às informações básicas de sua vida acadêmica, como: disciplinas em 

curso, aproveitamento e frequência por disciplina no semestre matriculado, material didático 

entre outros. 

 

Além do atendimento personalizado, onde o aluno pode dirimir sobre questões mais 

específicas da sua vida acadêmica, ele pode utilizar o portal acadêmico para: 

  

1) atualizar seu cadastro;  

2) verificar o registro acadêmico referente a horário, histórico, disciplinas em curso, Projeto 

Interdisciplinar;  
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3) gerar boleto da mensalidade;  

4) acessar a Base de Dados EBSCO e a biblioteca;  

5) acessar a Biblioteca Virtual; 

6) acessar a área de download onde os professores disponibilizam materiais como textos, 

slides, exercícios, entre outros;  

7) acessar o link relacionado aos conteúdos das disciplinas e ao Projeto Interdisciplinar;  

8) comunicar-se com os colegas que cursam a mesma disciplina, enviando mensagens pelo 

Fale Conosco da Instituição. 

 

2.4.6. Setor de Registro e Expedição de Diplomas 

 

Esse Setor é responsável pela confecção, registro e expedição de todos os diplomas dos 

formados provenientes dos cursos de graduação (bacharelado e de tecnologia), e pós-

graduação (lato sensu e stricto sensu). O responsável pelo setor é o Secretário de Ensino, 

sob a supervisão do Pró-Reitor de Graduação e de Extensão. 

 

2.4.7. Matrícula Online 

 

A rematrícula on-line é feita através do Portal Acadêmico do Aluno, acessado através do site 

da Instituição. 

 

2.4.8. Sustentabilidade financeira 

 

O estudo econômico-financeiro desenvolvido pela Mantenedora do Centro Universitário 

Unihorizontes tem como objetivo planejar e monitorar a manutenção e implantação, e 

assegurar a sustentabilidade financeira diante do exposto no PDI. Com base nos relatórios 

contábeis, nos relatórios gerenciais de anos anteriores e em ações de racionalização de 

recursos desenvolvidos e em desenvolvimento objetivou-se a necessidade de alinhar a 

capacidade econômico-financeira da Instituição, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos 

e metas institucionais do período de 2021 a 2025, garantindo a manutenção, a 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro, conforme as proposições operacionais do 

PDI e seu desenvolvimento. 

 

Analisando a realização das receitas operacionais das atividades de graduação, observou-se 

até 2018, redução da inadimplência por meio da implantação do FIES contratados pelos 
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alunos, reduzindo ainda mais após firmar convênio com o FNDE quanto ao Fundo Garantidor 

Educacional (FGEDUC), desde 2012, que visa a substituição do avalista do contratante do 

FIES para esta modalidade de seguro. Após 2018, inclusive, em razão também das alterações 

sofridas no FIES (PFIES, mudança nas regras do financiamento...), somado aos problemas 

estruturais de natureza econômica no País e que refletiu sobre os estudantes sentimos uma 

retração no crescimento da IES e aumento de inadimplência, o que nos fez tomar algumas 

decisões que impactaram a infraestrutura da escola. Aumentamos o processo de cobrança 

de prestações atrasadas, conforme previsto em contrato, objetivando manter os níveis de 

INADIMPLENCIA dentro de uma margem que consideramos razoável (abaixo de 5% no 

semestre), quando comparada aos índices setoriais divulgados pelo Sindicato da categoria 

na região (SINEPE-MG). 

 

Em 2018, a proposição de oferta de novos cursos, como consta no PDI, exigiu a necessidade 

de novas salas de aula, adaptação em salas já existentes, laboratórios e estruturas para o 

processo didático e pedagógico de ensino, o que exigiu novos investimentos. Além disso, 

houve a implantação da nova Unidade localizada próxima à sede do Santo Agostinho. Trata-

se de uma unidade para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, além dos 

novos cursos na área de tecnologia e exatas. Essa unidade está localizada na Rua Paracatu, 

no bairro do Barro Preto, acerca de 5 quadras da sede. Por outro lado, como consequência 

da retração de mercado e dos problemas citados no parágrafo anterior, optou-se por fechar a 

unidade existente para o curso de Direito, e, os alunos foram transferidos para o prédio da 

sede. Remanejou-se ainda a maior parte dos cursos de tecnólogos para a unidade do Barro 

Preto. 

 

No planejamento financeiro buscam-se recursos financeiros no mercado, para expansão, 

ampliação ou mesmo melhoria de recursos operacionais, tais como aquisição de novos 

equipamentos de informática para renovação de tecnologia e implementação inicial de 

laboratórios para novos cursos, tais como o curso de Engenharia Civil que iniciou no 1º 

semestre de 2014, Engenharia Elétrica e Arquitetura e Urbanismo no 1º semestre de 2018. 

Neste sentido houve a realização de contração de empréstimos junto ao SICOOB 

NOSSACAIXA, SICOOB DIVICRED e ao Banco do Brasil, empréstimos esses de longo prazo 

para viabilização dos cursos existentes e novos no novo prédio, além de aquisição de livros.  

 

Após 2018, com a realização das expansões previstas e em razão da diminuição e 

modificação da política do governo federal para o FIES, enfrentamos uma retração na entrada 
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de novos alunos e permanência dos veteranos. Em 2019 tivemos que encerrar alguns cursos, 

como o de Engenharia Elétrica por insuficiência de turmas.  

 

Em 2020, com a pandemia do COVID-19, que continua em 2021, tivemos uma retração muito 

grande em nosso número de alunos. Em um período de tempo curtíssimo, tivemos que sair 

da modalidade de aulas presenciais para a modalidade de aulas remotas. Reestruturamos 

toda nossa infraestrutura para aulas online em um breve período. Foram feitos investimentos 

em infraestrutura de rede, software e capacitação de professores. O resultado na manutenção 

do funcionamento dos cursos foi positivo, porém o impacto na retenção e atração de novos 

alunos ainda não atingiu os resultados necessários. Ações têm sido tomadas também no 

sentido de adequarmos nossos cursos ao limite de 40% de conteúdo em EAD nos cursos 

presenciais em uma tentativa de manter o equilíbrio econômico-financeiro da IES. 

 

Há continuamente um processo de gerenciamento da dívida com terceiros objetivando um 

processo de negociação contínua de forma a reduzir as taxas de juros aplicadas quando 

possível; toda a dívida da IES foi renegociada nos últimos 2 anos. O perfil foi alongado (acima 

de 50 meses). 

 

Do ponto de vista da capacidade e sustentabilidade econômico-financeira, a mantenedora tem 

adotado como premissas a manutenção das instalações e atualização de equipamentos e 

materiais didáticos pedagógicos para atender as condições prescritas no PDI e ainda, a 

realização do monitoramento constante junto ao setor financeiro e jurídico para alinhar e 

reduzir a inadimplência financeira por meio da cobrança eficiente como citado anteriormente. 

Por fim, buscam-se as condições financeiras e operacionais plenas para implantação e 

manutenção dos novos cursos por meio do acompanhamento do planejamento das atividades 

descritas no PDI até 2025.  

 

Baseados nos estudos econômico-financeiros planejados para o exercício entre 2021 e 2025 

alinhado ao PDI, e conforme o histórico econômico-financeiro dos últimos 3 anos, observa-se 

que a mantenedora vem garantindo recursos para sua manutenção bem como para sua 

expansão, mantendo o equilíbrio adequado entre recursos financeiros próprios e de terceiros, 

a fim de possibilitar o cumprimento das saídas de caixa e garantir a execução do previsto no 

PDI. O índice de endividamento tem sido mantido abaixo de 50% do faturamento líquido anual. 
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Conforme PDI em vigor, a mantenedora planejou toda a análise econômica e financeira para 

implantação de curso na modalidade em EaD para 2017, realizado em 2018. Este estudo teve 

como base os gastos com recursos técnicos, operacionais e pedagógicos. Em relação à 

receita, projetou-se uma entrada de caixa a fim de avaliar o retorno do investimento, a 

viabilidade econômico-financeira desta proposta. 

 

Como citado anteriormente no 2º semestre de 2017 foi alugado e reformado um novo prédio 

para a instalação de todos os cursos de Engenharia e o curso de Arquitetura, conforme citado 

anteriormente, na Rua Paracatu, Bairro Barro Preto, região central de Belo Horizonte. Todo 

recurso utilizado foi proveniente de nosso fluxo de caixa, mantendo o nível de endividamento 

dentro da faixa de 50% da receita bruta anual. 

 

Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional 

 

O período, ora avaliado, contempla o exercício contábil realizado de 2020 e ainda dados 

projetados para o período de 2021 a 2025, buscando alinhar a capacidade de administração 

financeira da Instituição, com o cumprimento dos compromissos institucionais, dentre elas a 

manutenção da sustentabilidade e equilíbrio financeiro, alinhado as proposições do PDI. 

 

Para referenciar o planejamento e acompanhamento financeiro do Unihorizontes, foram 

desenvolvidas projeções baseadas nos resultados econômico-financeiros dos anos 

anteriores, e alinhadas às atividades acadêmicas às políticas do PDI. Desta forma, apresenta-

se na Tabela 6 o confronto entre receitas e despesas, assim como o lucro líquido realizado 

dos exercícios de 2020, e projetado para o quinquênio 2021- 2025.  
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Tabela 6 - Análise do Previsto e Realizado - receitas x despesas 

 

Fonte: Dados Financeiros da IES, 2020. 

 

As informações financeiras apuradas nos resultados apresentados na tabela 3 foram 

extraídas dos relatórios contábeis e gerencias da Instituição no exercício de 2020. Tal análise 

permite uma maior segurança na tomada de decisões para programar ações corretivas ou 

preventivas a fim de buscar o alinhamento da viabilidade da manutenção e das metas 

descritos no PDI.  

 

A análise financeira apresentada na Tabela 6 respalda também o planejamento realizado pelo 

Unihorizontes, diante das realizações financeiras, no que diz respeito à realização das 

receitas e gastos financeiros, relativas às atividades acadêmicas. 

 

A análise do planejamento da sustentabilidade financeira, realizada com base nas 

demonstrações financeiras dos anos anteriores, subsidia condições para elaboração de um 

planejamento mais consistente para o período de 2021 a 2025. 

 

Visando garantir a sustentabilidade do Unihorizontes, alinhou-se a gestão dos recursos 

financeiros à política de captação de recursos financeiros provenientes de duas fontes 

distintas: recursos próprios decorrentes da atividade fim e empréstimos junto ao Banco do 

Brasil, e instituições financeiras comerciais, principalmente do sistema SICOOB. Durante 

2020 e no início de 2021 foram renegociados todos os contratos com instituições financeiras; 

as taxas foram reduzidas e negociamos uma carência no pagamento da dívida principal. A 
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dívida ficou concentrada em 3 contratos com 3 instituições financeiras: Banco do Brasil, 

Sicoob Divicred e Caixa Economica Federal. 

 

Como fonte de recursos financeiros o Unihorizontes vem utilizando recursos de capital de 

terceiros e próprios (sócios), captado junto a instituições financeiras, visando sempre o menor 

custo de juros a curto, médio e longo prazo. 

 

Os recursos foram alocados de forma a garantir as propostas do Unihorizontes que vão além 

da manutenção da atual estrutura, envolvendo inclusive, o projeto de expansão alinhado as 

metas fixadas no PDI. 

 

A compatibilidade entre a proposta de desenvolvimento da IES e o orçamento previsto a 

proposta de desenvolvimento do Unihorizontes descrita no PDI no período de 2021 a 2025, 

contempla a manutenção atual da estrutura física das três unidades do Unihorizontes, além 

da projeção de expansão de novos polos em EAD, a criação de novos cursos nas atuais 

unidades.  

 

Ressalta-se também o ajuste nos cursos de graduação adequando às nossas grades à 

portaria do MEC que estabelece um limite de até 40% de disciplinas em EAD, bem como a 

oferta de novos cursos de Pós-graduação tanto Especialização quanto Mestrado e ainda o 

curso de Doutorado, uma ideia antiga que permanece para esse proximo quinquênio. 

 

A Tabela 7 apresenta a evolução quantitativa de alunos dos cursos de Graduação, Graduação 

Tecnológica e curso de graduação na modalidade em EaD contempladas no PDI. 

 

Tabela 7 - Projeção Geral Alunos 

 

  Fonte: Dados da Secretaria de Ensino da IES 
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Na Tabela 7, observa-se em especial a projeção do número de novos alunos a partir de 2021 

com a oferta de curso em EaD e novos cursos contemplados no PDI no período de 2021 à 

2025. 

 

Na Tabela 8, apresenta-se o número de alunos projetados prevendo a expansão dos cursos 

do Unihorizontes planejados do período de 2021 a 2025 nos cursos de Graduação, observado 

a oferta total de vagas por turno nas três unidades. 

 

Tabela 8 - Quantidade de Novos Alunos ingressantes 

 

Fonte: Dados da Secretaria de Ensino da IES 

 

Diante da política de desenvolvimento e expansão do Unihorizontes e da projeção de novos 

alunos, identifica-se na Tabela 9, a projeção de alunos ingressantes e atuais alunos de todos 

os cursos no período de 2021 a 2025, constituindo assim a base para projeção de receitas no 

planejamento institucional. 

 

Tabela 9 - Estudo de projeção de Alunos Ingressantes e Atuais 

 

 Fonte: Plano Estratégico Quinquenal 

 

Considerando os alunos ingressantes em novos cursos e novas turmas dos cursos em 

andamento dos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, apurou-se a base para 

projeção de receitas no período de 2021 a 2025 (Tabela 8).  
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Com base nas informações da Tabela 9, o planejamento orçamentário financeiro foi 

estruturado com base nas mensalidades dos últimos períodos, deduzida a inadimplência, o 

que resulta nas projeções financeiras apresentadas na Tabela 10. Tal previsão leva em 

consideração a variação das mensalidades dos cursos de graduação tecnológica e de 

graduação em bacharelado, pós-graduação, mestrado e doutorado. 

 

Tabela 10 - Projeção Financeira de Receita com Mensalidades 

 

Fonte: Dados Financeiros da IES 

 

Os valores, na projeção financeira, no período de 2021 a 2025, correspondem a multiplicação 

da mensalidade dos alunos, tendo como base a média apurada nos anos anteriores, com o 

total de alunos apontados a cada ano descrito na Tabela 9, apurando-se no final de cada ano 

o valor bruto da receita das mensalidades.  

 

Diante do exposto, as projeções financeiras mostram-se alinhadas com as estimativas de 

gastos previstas. Na Tabela 11 apresenta-se a evolução dos gastos com a folha de 

pagamento. 

 

Tabela 11 -  Projeção orçamentária – Gastos com Pessoal 

 

 Fonte: Dados Finaceiros da IES 

 

Com base nas projeções financeiras de receitas para o período de 2021 a 2025, os estudos 

de compatibilidade financeira e orçamentária visam antecipar a possibilidade e garantir a 
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expansão prevista no PDI. Neste sentido, a Tabela 12 apresenta os valores previstos nos 

orçamentos direcionados à aquisição de itens permanentes no Unihorizontes. 

 

Tabela 12 - Projeção de Recursos – Permanente 

 

Fonte: Dados Financeiros da IES 

 

Diante das realizações nos exercícios anteriores, o Unihorizontes tem como política 

estabelecer condições para a manutenção das estruturas físicas objetivando a qualidade e 

conforto mínimo para a realização do processo de aprendizado proposto no PDI. Desta forma, 

o Unihorizontes vem aplicando recursos financeiros na manutenção predial, desde pinturas 

das salas e corredores até a colocação de novos quadros, dentre outras manutenções 

especificas para viabilizar as atividades operacionais e administrativas.  

 

Ainda, com o advento das novas tecnologias, foram implantados sistemas Wireless que 

permite aos alunos e professores acessar com facilidade a Internet sem a necessidade de 

cabeamento físico, visando uma melhor comunicação aos usuários do sistema. Além disso, 

no ano de 2018, realizou-se aplicação de recursos na manutenção predial bem como na 

aquisição de equipamentos e utensílios, assim como foram realizados investimentos na 

aquisição de livros para a biblioteca e assinatura de duas bibliotecas virtuais com acesso para 

alunos e professores. No exercício de 2018, realizou-se também a manutenção e a aquisição 

de novos equipamentos para o setor de informática, em especial nos laboratórios de 

informática, a fim de melhorar o acesso via internet a rede administrativa e a rede de alunos. 

Por fim, no curso de Engenharia Civil, foram adquiridos mais equipamentos e montados 

laboratórios para os últimos semestres do curso. 
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Diante disto, e visando a expansão do Unihorizontes, as projeções de gastos em manutenção 

foram estruturadas, conforme Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Projeção orçamentária – Manutenção 

 

Fonte: Base Relatórios Financeiros do Unihorizontes, 2020. 

 

Os estudos elaborados para a realização nos investimentos foram consolidados no orçamento 

a fim de permitir a qualidade de ensino diante das proposições do PDI. Ao longo dos últimos 

2 anos (até 2020) conseguimos negociar os valores dos aluguéis e que os mesmos fossem 

reajustados. Consideramos difícil a manutenção dessa prática por muito mais tempo. Fizemos 

uma estimativa de crescimento dos aluguéis com base nesse histórico. 

 

Em 2020, em razão da pandemia, os alugueis foram renegociados em 50% dos valores que 

foram praticados até março de 2020. Novo processo de renegociação foi reaberto buscando 

nova negociação e aumentar os descontos concedidos até o momento. 

 

Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente 

 

O Unihorizontes, por meio das políticas advindas do PDI, consolida a capacitação do corpo 

docente com subsídio de 50% de bolsas no próprio mestrado. Destina-se ao corpo técnico-

administrativo o mesmo subsídio para os cursos de mestrado, graduação e tecnólogos, 

conforme alocados no item treinamento e capacitação da Tabela 14. A Instituição promove 

semestralmente cursos de capacitação pedagógica em seminários, onde profissionais 

especialistas são contratados para estas atividades na própria sede do Unihorizontes. Ainda 

como investimentos junto ao corpo docente, o Unihorizontes proporciona recursos financeiros 

para ajuda de custo em pesquisas e apresentação de trabalhos em congressos, conforme já 

relatado. 
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Tabela 14 - Projeção orçamentária – Capacitação de Pessoal 

 

Fonte: Base Relatórios Financeiros do Unihorizontes, 2020.  

 

No fim do exercício de 2018 os valores realizados em pesquisa foram superiores aos valores 

de 2017 devido à utilização de recursos provindos de outras instituições fomentadores de 

pesquisas tais como FAPEMIG e CAPES.  Em 2018 mantiveram-se os recursos de entidades 

que subsidiam e ainda, com o reflexo do aumento de professores no ano de 2018, conforme 

apresentado na Tabela 14, não teve tanto impacto nos gastos com treinamentos e 

capacitações.  

 

Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo 

 

Dentro da política do Unihorizontes, a mesma vem promovendo, também, a capacitação do 

corpo técnico-administrativo (com bolsas de até 100%). 

 

Tal política se consolida nas ações junto ao corpo técnico-administrativo, que envolvem 

incentivos a formação profissionalizante, onde a Instituição subsidia recursos financeiros para 

cursos direcionados aos setores de atendimento, cobrança, dentre outros, gratuitamente aos 

funcionários. Também como forma de capacitação, a Instituição, por meio de sua política 

instituída no PDI, fornece bolsas de estudos para a realização de cursos de graduação e 

graduação tecnológica no próprio Unihorizontes. 

 

Aplicação de recursos para programas de ensino pesquisa e extensão 

 

A política de sustentabilidade financeira adotada pelo Unihorizontes, descrita no PDI, tem 

ações direcionadas aos programas de ensino, pesquisa e extensão, que mobiliza e incentiva 

o corpo docente e discente em atividades periódicas e permanentes, de acordo com cada 

proposta. 

 

Compatibilidade entre o ensino e as verbas e os recursos disponíveis 
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Dentro da política institucional, o Unihorizontes vem alinhando cada vez mais seus 

investimentos na manutenção da qualidade dos cursos ministrados nas suas dependências, 

bem como atividades correlatas realizadas externamente. Dentre as atividades internas pode-

se destacar a disponibilidade de equipamentos como recursos visuais, auditivos e outros 

recursos como papeis, livros dentre outros ligados diretamente nas atividades de ensino. 

 

Como forma de fomentar o aprendizado dos discentes com mais qualidade, a Unihorizontes 

tem como política, incentivar e investir em metodologias de aprendizado extra classe, 

considerando atividades externas tais como visitas técnicas em instituições ligadas às 

características específicas de cada curso, onde as despesas de transporte, seguro e outros 

gastos ligados a esta atividade são subsidiados pelo Unihorizontes.  

 

Outra modalidade pedagógica alinhada às políticas previstas no PDI, em que o Unihorizontes 

tem investido, são as palestras institucionais visando à aplicação da interdisciplinaridade dos 

cursos. Nestes eventos são realizados debates, apresentação de trabalhos, palestras, 

atividades culturais, que interagem com o objetivo de aprendizado entre os cursos. Neste 

sentido o Unihorizontes custeia a contratação de palestrantes, locação de auditórios, 

contratação de grupos artísticos, equipamentos de som e imagem, dentre outros recursos 

utilizados para a realização destes eventos. 

 

O Unihorizontes tem investido, ainda, recursos financeiros na realização de eventos ligados 

as características de cursos tais como Dia do contabilista, dia do administrador, dia do 

assistente social e dia do advogado, onde, os gastos com estas atividades são subsidiados 

pela Instituição tais como contratação de palestrantes, despesas com translado, hospedagem 

e refeições, dentre outros recursos para a realização do evento. 

 

A monitoria é outra atividade subsidiada com recursos financeiros do Unihorizontes, onde 

remuneram-se os alunos que contribuem no apoio do aprendizado com outros alunos que 

estudam no Unihorizontes. 

 

Compatibilidade entre a pesquisa e as verbas e recursos disponíveis 

 

Com foco no disposto no PDI, e, em linha com os processos de investimentos financeiros nas 

atividades acadêmicas, o Unihorizontes vem alocando recursos, também, em pesquisas 
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acadêmicas, por meio da remuneração de auxiliares dos pesquisadores, da compra de 

materiais de insumos, equipamentos, infraestrutura e manutenção de móveis e equipamentos, 

dentre outros gastos inerentes à atividade de pesquisa. 

 

Compatibilidade entre a extensão e as verbas e recursos disponíveis 

 

Os recursos financeiros aplicados para as atividades de extensão, são recursos do próprio 

Unihorizontes, que visa dentre várias atividades, contemplar o corpo docente, discente e a 

sociedade. Cada coordenador de curso tem como escopo projetos específicos de Extensão 

em suas grades. Dentre os investimentos realizados para a sociedade destacam-se cursos 

de capacitação em planejamento financeiro familiar, MS Project (planejamento em projetos), 

Excel (planilhas de cálculo), grupos de leitura, dança, atividades para a terceira idade, moda, 

bem como cursos de inclusão digital onde além da remuneração dos professores envolvidos 

no projeto, a Instituição fornece material de consumo e suas instalações. O Unihorizontes 

cumpre integralmente as diretrizes do MEC para Extensão. 

 

Desta forma, a política orçamentária da Instituição está focada principalmente em estabelecer 

condições básicas e prioritárias, visando garantir a manutenção das atividades operacionais 

fins alinhada à polícia de expansão baseada no PDI. 

 

Neste sentido, as projeções de gastos permanentes são compatíveis com o orçamento geral 

proposto, assim como os recursos destinados com manutenção, pessoal e outros no período 

projetado, conforme Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Projeção de Recursos – Desembolsos 

 

Fonte: Base Relatórios Financeiros do Unihorizontes, 2020. 

 

Os valores consolidados na Tabela 15 resumem as aplicações anuais de desembolsos, 

respaldados na proposta de desenvolvimento do Unihorizontes, que visa estabelecer 
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condições para permitir a compatibilidade entre receitas e gastos, alinhados às políticas 

descritas no PDI. 

 

Os resultados da projeção financeira apontada na Tabela 16 correspondem ao confronto da 

apuração de receitas e gastos projetados, considerando as receitas e gastos não 

operacionais, previsão de investimentos e pagamento de impostos.  

 

Tabela 16 - Projeção de Resultados 

 

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2020. 

 

O Centro Universitário Unihorizontes vem concretizando as ações necessárias ao 

desenvolvimento e a expansão prevista no PDI. 

 

O resultado do exercício findo em 2020 continuou sendo positivo, apesar de continuamos 

investindo em EAD. Importante frisar ainda que estarmos enfrentando um problema, comum 

a todas as IES, relacionados ao FIES (dificuldade de acesso ao financiamento do governo por 

parte dos alunos). Ainda não encontramos uma alternativa viável ao FIES, a não ser os 

descontos dados em contratos para conseguirmos captar alunos. 

 

Em suma, a projeção dos resultados financeiros alinha-se com a política do Unihorizontes, 

descrito no PDI, de forma a garantir a sustentabilidade do empreendimento a qual, 

historicamente, tem demonstrado a capacidade da Instituição em cumprir com segurança os 

desembolsos relativos a investimento e pagamentos de obrigações financeiras. 
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2.5 Eixo 5 – Infraestrutura Física 

 

UNIDADE SANTO AGOSTINHO: 

 

SUBSOLO 

Estacionamento com capacidade para 20 veículos 

01 guarita 

02 depósitos com 8 m2 e 12 m2 

01 subestação com espaço ocupado de 30 m2 

01 quarto para serviços gerais 

01 vestiário de 12m² 

Setor de Sistemas de Tecnologia da Informação 

Copiadora 

01 banheiro de uso dos auxiliares de serviços 

02 salas de aula com aproximadamente 40m², para 33 alunos cada  

02 laboratórios de informática com aproximadamente 50m², com 30(trinta) máquinas em cada. 

Em um total de 60(sessenta) máquinas  

01 área de convivência com aproximadamente 132m², composto com poltronas, cadeiras, 

mesas, balcão, sofás, arquibancadas estofadas e puffs 

01 Sala de manutenção de 12 m2 

 

ANDAR TÉRREO 

 

Diretoria da Mantenedora 

Presidência do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa Ltda. 

Diretoria de Ensino e Pesquisa do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa 

Ltda. 

Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e 

Pesquisa Ltda. 

 

Reitoria da Mantida 

Reitoria do Centro Universitário Unihorizontes 

Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão do Centro Universitário Unihorizontes 

Pró-Reitoria Administrativa e Financeira do Centro Universitário Unihorizontes 

Setores e Instalações 
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Secretaria de Ensino 

Compras, Manutenção e Serviços Gerais 

Copa e cozinha 

Biblioteca 

Setor de Assessoria de Comunicação, Integração e Marketing 

Ouvidoria 

Centro de Processamento de Dados (CPD) 

Financeiro – Contas a Receber 

Suporte Financeiro ao Discente 

Lanchonete 

Área de Convivência de 40m², estruturada com poltronas, puffs, cadeiras, e uma televisão.  

Sala de atendimento ao aluno. 

Em todos os andares do edifício do Centro Universitário Unihorizontes – Unidade Santo 

Agostinho, existem 02 conjuntos sanitários, sendo 01 masculino e 01 feminino. Essas 

dependências encontram-se adaptadas para o atendimento aos alunos (pessoas) com 

deficiência. Essas adaptações consistem basicamente na eliminação dos degraus, colocação 

de barras laterais nas paredes dos boxes, adoção de portas com dimensões superiores ao 

padrão normal para facilitar a entrada de cadeiras de rodas, aumento do espaço para permitir 

a acomodação de cadeiras de rodas, instalações de pias e torneiras que facilitam o acesso 

de usuário de cadeira de rodas, entre outros. 

 

1º ANDAR 

Boxes para todas as Coordenações de Cursos 

Sala da Coordenação de Avaliação Institucional 

02 salas de aula com 60m² e capacidade para 50 alunos 

06 salas de aula com 70m² e capacidade para 58 alunos 

01 sala de aula com 45m² e capacidade para 37 alunos 

Sala dos Professores 

Saleta para suporte dos professores. 

 

A área destinada aos professores possui 100m² e capacidade para 40 docentes. Nesta sala 

encontra-se 01 mesa com 12 lugares, cerca de 21 poltronas para assento e armários com 

escaninhos, e duas estações com computadores para elaboração de trabalhos e consultas à 

internet além de uma área anexa, com aproximadamente 4m², para lanche e café dos 

professores. 
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Ressalta-se que no espaço destinado à sala de professores, existe uma antessala onde os 

professores atendem os alunos. 

 

2º ANDAR 

Setor Financeiro – Contas a Pagar 

Setor de Pessoal 

Setor Jurídico 

01 sala de aula com 50m² e capacidade para 42 alunos 

01 sala de aula com 60m² e capacidade para 50 alunos 

05 salas de aula com 70m² e capacidade para 58 alunos 

02 salas de aula com 45m² e capacidade para 38 alunos 

 

3º ANDAR 

1 Laboratório de informática com 60 m2 e capacidade para 30 alunos 

Assessoria Pedagógica 

06 salas de aula com 50m² e capacidade para 42 alunos 

01 sala de aula com 40m² e capacidade para 33 alunos 

01 sala de aula com 70m² e capacidade para 58 alunos 

 

4º ANDAR 

Neste andar funcionam o Curso de Mestrado, os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, os 

Grupos de Pesquisa e o EAD Unihorizontes 

 

O espaço total é de 485 m2 de área disponível, distribuídos da seguinte forma: 

 

Secretaria de Mestrado e Pós-Graduação com 40 m2 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Centro Universitário Unihorizontes com 12m² 

Laboratório de Informática com 20 m² 

06 salas para os professores pesquisadores de horário integral. 

02 salas de aula com 70m² e capacidade para 58 alunos 

01 sala de aula com 40m² e capacidade para 33 alunos 

Núcleos de Pesquisa (NUPEC, NUCONT e NURTEG), 01 sala de Coordenação do EAD, 01 

sala para a equipe multidisciplinar, 01 sala para gestão de Polo e uma sala com 04 box para 

os tutores, totalizando 110m² 
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Copa 

Há, também, 04 mesas com cadeiras destinadas ao atendimento de alunos do curso de 

Mestrado e dos Cursos de Pós-Graduação, podendo ainda, serem usados pelos professores 

da Graduação quando disponíveis. 

 

5º ANDAR 

 

Auditório com 170 lugares, distribuídos em 17 filas com 10 cadeiras cada, todas almofadadas 

e com suporte lateral móvel para os braços; 

02 salas de aula com 45m² e capacidade para 38 alunos. 

 

Na parede lateral existem duas portas corrediças que permitem o acesso a uma varanda, e a 

temperatura do ambiente interno é controlada por meio de dois aparelhos de ar-condicionado 

instalados no interior do auditório. A sonorização, a iluminação e os recursos de multimídia 

existentes no auditório foram projetados especificamente para atender as condições 

específicas do ambiente.  

 

A utilização do auditório é restrita a ocasiões especiais como, por exemplo, atividades 

acadêmicas ou culturais que necessitem de um espaço amplo e confortável, não sendo 

permitida a realização de quaisquer atividades rotineiras neste espaço. 

 

Para a realização dos eventos de abertura ou de encerramento de semestre letivo são 

utilizados os auditórios do Colégio Santo Agostinho, do Colégio Pio XII ou do Colégio Monte 

Calvário. A utilização destes auditórios se deve ao fato de nosso auditório não ter capacidade 

para receber todos os alunos que participam destes eventos. Cabe lembrar que os três 

auditórios citados encontram-se a poucos quarteirões do prédio do Centro Universitário 

Unihorizontes. 

 

UNIDADE BARRO PRETO 

 

O prédio é constituído de cinco andares: P1, P2, Térreo, 3° e 4°. A área do terreno é de 

aproximadamente 1.200m² e a área construída é de aproximadamente 4020m², descritos da 

seguinte forma: 

 

P1 
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Subestação 

Xérox 

Setor de Informática (CPD) 

Copa 

Laboratório de Hidráulica  

Laboratório de Metrologia 

Laboratório de Solos  

Laboratório de Materiais  

Sala prevista para expansão de laboratórios 

Sala de Materiais de Topografia  

Depósito destinado a materiais de limpeza 

Banheiro masculino PNE e Banheiro feminino PNE  

Sala de apoio do Setor de Serviços Gerais  

Laboratório de CAD com 70m² 

Biblioteca com 206m² 

Garagem com capacidade para 10 veículos 

 

P2 

Banheiro masculino e Banheiro feminino 

Banheiro masculino PNE e Banheiro feminino PNE  

Laboratório de Física/Metrologia com 45 m² 

Lanchonete  

Espaço para convivência de 45 m² 

Secretaria NAJ/NAS  

Coordenação NAJ/NAS  

Escritório Modelo NAJ  

Sala de Mediação, Conciliação e Arbitragem NAJ  

10 salas de atendimento de núcleos de prática NAJ/NAS 

Sala de aula com 50m² 

02 salas de aula (nº 202 e nº 204) com 55 m² 

01 sala de aula nº 206 com 57 m² 

01 sala Coordenador do NAJ 

01 sala de aula nº 208 com 50 m² 

01 Sala Coordenador do NAS 
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Térreo 

Sala da Pró-Reitoria / Coordenações dos Cursos de: Gestão Comercial / Gestão da Qualidade 

/Logística 

Financeiro 

Secretaria de Ensino 

Sala do secretário(a) de ensino 

Banheiro masculino e Banheiro feminino 

Banheiro masculino PNE e Banheiro feminino PNE 

Laboratório de Informática para Pesquisa com 45m² 

03 salas de aula (T01, T02 e T05) com 40m² cada 

01 sala de aula (T06) com 44m² 

Sala de aula (T09) com 61m² 

Sala de aula (T08) com 42m² 

 

3° Andar 

Banheiro masculino e Banheiro feminino 

Banheiro masculino PNE e Banheiro feminino PNE 

Laboratório de Química com 44m² 

03 salas de aula (nº 301, nº 302 e 305) com 40m² cada 

01 Sala de aula nº 306 com 45m² 

01 sala de aula nº 310 com 62m² 

01 sala de aula nº 308 com 64m² 

 

4º Andar 

Sala da Coordenação do Curso de Engenharia Civil 

Sala da Coordenação do Curso de Gestão de Segurança Privada 

Sala da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo  

Sala da Coordenação do Curso de Engenharia de Produção  

Sala de professores com 20m² 

Banheiro masculino e Banheiro feminino 

Banheiro masculino PNE e Banheiro feminino PNE 

Sala de arquivos inativos 

Laboratório de Elétrica com 39m² 

01 sala de aula n° 401 com 66m² 

02 salas de aula (n° 402 e n° 403) com 41m² 
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01 sala de aula n° 405 com 64m² 

01 sala de aula n° 414 com 66m² 

02 salas de aula (n° 413 e n° 412) com 41m² cada 

01 sala de aula n° 410 com 64m² 

Os alunos são atendidos pelos Coordenadores e professores na Coordenação e na sala de 

professores, respectivamente. 

 

UNIDADE BARREIRO:  

 

Secretaria de Ensino 

Coordenações de Cursos 

ACIM 

Setor Financeiro – Contas a Receber 

Setor de Serviços Gerais 

Gerente Administrativo/Financeiro  

Copa 

05(cinco) salas para atendimento de núcleos de prática NAJ/NAS 

Sala de Coordenação NAJ/NAS 

04(quatro) sala de professores de tempo integral  

Sala dos professores  

Sala de NDE 

Biblioteca 

Centro de Processamento de Dados (CPD) 

03 salas de aula com 60m² e capacidade para 50 alunos 

05 salas de aula com 70m² e capacidade para 58 alunos 

03 salas de aula com 65m² e capacidade para 54 alunos 

01 sala de aula com 85m² e capacidade para 71 alunos 

01 sala de aula com 110m² e capacidade para 92 alunos 

A área destinada à utilização de docentes possui cerca de 25m² e capacidade para 15 

professores. Nesta sala encontra-se uma mesa com poltronas, armários para escaninhos e 

duas estações com computadores para elaboração de trabalhos e consultas à internet. Neste 

mesmo espaço são realizadas reuniões com pequenos grupos de professores. 

 

Os alunos são atendidos pelos Coordenadores e professores na Coordenação e na sala de 

professores, respectivamente. 
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A unidade Barreiro possui 3 conjuntos sanitários, sendo 01 masculino, 01 feminino, contendo 

em cada um deles boxes individuais, lavatórios com compartimentos dotados de sabão 

líquido, suporte para bolsas (dependências femininas), papel toalha, lixeiras e espelhos, e 01 

para o atendimento aos alunos(pessoas) com deficiência. 

 

INFRAESTRUTURA PARA A CPA 

 

A CPA do Centro Universitário Unihorizontes é composta por representantes de diversos 

segmentos da Instituição e também por um representante da sociedade civil. Os membros 

utilizam a sala 112, que fica no 1º andar da unidade Santo Agostinho, para realizarem suas 

reuniões que acontecem no início de cada semestre letivo. 

 

Sistemas de Bibliotecas Unihorizontes 

 

Biblioteca Santo Agostinho – CSA 

Área total: 156,30 m2, sendo 117,54m2 para espaço coletivo e 38,76m2 para espaço 

individual. E demais setores como: 

Acervo: neste espaço encontram-se estantes de aço destinadas ao arquivamento do acervo 

de livros, periódicos, projetos e relatórios de pesquisa, teses, dissertações, monografias e 

anais de congressos.  

 

Salão de leitura: espaço destinado ao usuário para leitura de jornais ou periódico científico 

específico ou um estudo rápido.  

 

Sala do Bibliotecário: espaço destinado à coordenação administração e técnica do Sistema 

de Bibliotecas, onde é realizado o processamento técnico do acervo de todas as unidades e 

posteriormente encaminhado a unidade de pertença do acervo (catalogação, classificação e 

indexação, etiquetagem e ao processo de patrimônio – carimbos institucionais).  

 

Balcão de Atendimento ao usuário: espaço destinado ao atendimento de usuários das 

bibliotecas, onde são efetuados os empréstimos, devoluções e serviço de referência. Este 

espaço compõe-se de dois terminais de atendimento (balcão, e cadeiras para os 

funcionários). 
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Terminal de Consulta ao Acervo: espaço com 3 computadores, destinado ao acesso dos 

recursos informacionais da Biblioteca: consulta do acervo, consulta a base de dados, acesso 

as Bibliotecas Virtuais Pearson e Sagah e aos periódicos científicos eletrônicos.  

 

Espaço para Notebooks: espaço multifuncional (bancada com aparador especifico para 

computadores) destinado ao uso de computadores pessoais com wi-fi. 

 

Salas de Estudo em grupo: espaço destinado às salas de estudo em grupo. Compreendendo 

5 salas com 2 mesas e 4 cadeiras cada uma, além de 2 varandas aconchegante com 4 mesas 

e cadeiras à disposição dos usuários. 

 

Sala de estudo individual: nesta sala encontram-se 22 (vinte e dois) cabines destinadas ao 

estudo individual. 

 

Infraestrutura física da Biblioteca  

 

Compreende uma área total de uso coletivo de 117,54 m2, distribuída da seguinte forma: 

 

a) 5 salas de estudo em grupo 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala T11B 10,00 x 1,69 11,69 

Sala T11C 4,00 x 2,38 9,52 

Sala T11D 6,10 x 2,28 13,9 

Sala T11E 4,00 x 2,10 8,40 

Sala T11F 4,00 x 2,20 8,80 

TOTAL 52,31 m2 

 

b) 3 varandas de estudo 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Varanda 1 3,93 X 2,00 7,86  

Varanda 2 3,90 X 1,94 7,56  

Varanda 3 6,22 X 1,94 12,06  

TOTAL 27,48 m2 

 

c) Salão de leitura 
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Espaço Dimensões Medida (m2) 

Espaço para leitura 5,20 X 3,30 17,16 

TOTAL 17,16 m2 

 

d) Bancada para uso de notebooks (computador pessoal) 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Bancada 7,53 X 1,60 12,04 

TOTAL 12,04 m2 

 

ÁREA TOTAL PARA USO INDIVIDUAL: 38,76 m2 

 

a) Sala de estudo individual: 22 cabines com 22 cadeiras 

 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala de estudo individual 5,40 X 4,00 21,6 

TOTAL 21,6 m2 

 

 

b) Terminais de consulta: 3 computadores para pesquisa (periódicos eletrônicos, base 

dados, Biblioteca Virtual) 

 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Terminal 1 0,74 X 0,76 1,70 

Terminal 2 0,74 X 0,76 1,70 

Terminal 3 0,74 X 0,76 1,70 

TOTAL 5,12 m2 

 

ÁREA TOTAL DE CIRCULAÇÃO: 57,61 m2 

 

a) Balcão de atendimento 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Balcão 3,33 X 2,24 7,45 

TOTAL 7,45 m2 

 

b) Espaço destinado a espera pelo atendimento 
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Espaço Dimensões Medida (m2) 

Fila de atendimento 5,80 X 5,32 30,85 

TOTAL 30,85 m2 

 

c) Corredor de acesso às salas de estudos 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

1 Corredor 5,80 X 2,02 11,71 

TOTAL 11,71 m2 

 

d) Corredor de acesso de entrada 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Corredor 6,50 X 1,17 7,6 

TOTAL 7,6 m2 

 

e) Sala de processamento técnico  

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Processamento técnico 3,20 X 1,73 5,53 

TOTAL 5,53 m2 

ÁREA TOTAL DESTINADA AO ACERVO 

 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Acervo 12,3 X 4,70 57,81 

TOTAL 57,81 m2 

 

ÁREA TOTAL DESTINADA AO DEPÓSITO 14,63 m2 

a) Depósito  

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala 1 1,82 x 2,37 4,31 

Sala 2 0,96 x 1,84 1,77 

TOTAL 6,08 m2 

b) Sala de reposição 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala T11A 4,50 x 1,90 8,55 

TOTAL 8,55 m2 
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Biblioteca Barro Preto 

 

O espaço da Biblioteca Unidade Barro Preto é de 210m2, distribuídos da seguinte forma: 

Acervo: estantes de aço destinadas ao arquivamento do acervo de livros, periódicos, teses, 

dissertações, anais de congressos. 

Terminais de consulta: um computador destinado para consultas ao acervo on-line, bases 

de dados e base de periódicos científicos.  

Balcão de Atendimento: espaço destinado ao atendimento direto aos usuários da biblioteca. 

Nesse setor são efetuados os empréstimos, as devoluções, e outros serviços como a 

referência.  

Salas de Estudo em grupo: espaço destinado ao estudo em grupo. Sendo 4 salas com uma 

mesas e cadeiras, para fins de estudos em grupos. 

Sala de estudo individual: nesta sala encontram-se cabines destinadas ao estudo individual. 

 

INFRAESTRUTURA FÍSICA DA BIBLIOTECA  

 

Área Para Uso Coletivo 

 

a) 4 salas de estudo em grupo 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala 1 4,13 x 4,13 8,26 

Sala 2 4,13 x 4,13 8,26 

Sala 3 4,13 x 4,13 8,26 

Sala 4 4,13 x 4,13 8,26 

TOTAL 41,30 

 

b) Espaço para leitura de periódicos (jornais e revistas) 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA USO INDIVIDUAL 

 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Leitura 5,30 X 5,30 10,60 

TOTAL                 10,60 m2 
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a) Sala de estudo individual: 12 cabines 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala 1 2,20 x 6,70 14,74 

TOTAL                 14,74 m2 

 

b) Terminais de consulta: 1 computador 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Terminal 1 0,66 X 0,62 0,41 

TOTAL               0,41 m2 

 

ÁREA DE CIRCULAÇÃO 

 

a) Balcão de atendimento 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Balcão 2,10X 3,05 6,40 

TOTAL              6,40 m2 

 

 

 

 

b) Periódicos 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Expositor/Estante 6,70 X 1,000 6,70 

TOTAL               6,70 m2 

  

ÁREA DESTINADA AO ACERVO 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Acervo 7,60 X 7,60 57,76 

TOTAL                  57,76 m2 

 

AREA DESTINA AO – PROCESSAMENTO TÉCNICO E SALA DO BIBLIOTECÁRIO 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

sala 2,10X 1,05 2,20 

TOTAL              2,20 m2 
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Biblioteca Barreiro 

 

O espaço da Biblioteca Barreiro é de 160,15m2, distribuídos da seguinte forma: 

 

Acervo: espaço destinado ao arquivamento do acervo de livros, periódicos, teses, 

dissertações, anais de congressos entre outros em estantes de aço. 

Balcão de Atendimento: espaço destinado ao atendimento de usuários da biblioteca. Nesse 

setor são efetuados os empréstimos, as devoluções, e os serviços de referência. Consta 1 

computador para esta atividade diária aos alunos. 

Terminas de consulta: Possuem 2 terminais destinados para a consulta ao acervo on-line, 

as bases de dados, Biblioteca Virtual da Pearson e periódicos científicos eletrônicos. 

Salas de Estudo em grupo: espaço destinado ao estudo em grupo, sendo composto por 5 

salas com mesa com 4 cadeiras cada para fins de estudo. 

Sala de estudo individual: espaço destina ao estudo individual com 12 cabines. 

Sala de Coordenação: espaço destinado ao Bibliotecário coordenador das Bibliotecas do 

Sistema, onde as decisões estratégicas são tomadas e planejadas a cada semestre. Bem 

como espaço destinado à realização de atividades de inserção de acervo na base, 

catalogação, classificação, indexação, etiquetagem e carimbos institucionais 

 

AREA TOTAL PARA USO COLETIVO: 46,79 m2 

 

a) 5 salas de estudo em grupo 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala 1 2,77 x 2,25 6,23 

Sala 2 1,97 x 2,25 4,43 

Sala 3 1,97 x 2,25 4,43 

Sala 4 2,70 x 2,25 6,07 

Sala 5 2,70 X 2,25 6,07 

TOTAL                   27,23 m2 

 

b) Espaço para leitura de periódicos (jornais e revistas) 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Leitura 3,45 X 3,10 10,69 
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c) Salão de leitura – 5 mesas e 20 cadeiras 

 

 

 

 

 

ÁREA TOTAL PARA USO INDIVIDUAL: 33,27 m2 

a) Sala de estudo individual: 14 cabines 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Sala 1 4,92 x 2,46 12,10 

TOTAL              12,10 m2 

 

b) 2 terminais de consulta para pesquisa 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Terminal 1 0,74 X 0,76 1,70 

Terminal 2 0,74 X 0,76 1,70 

TOTAL                 3,40 m2 

 

ÁREA TOTAL DE CIRCULAÇÃO: 23,26 m2 

 

 

a) Balcão de atendimento 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Balcão 3,30X 2,60 8,68 

TOTAL                8,68 m2 

 

ÁREA TOTAL DESTINADA AO PROCESSAMENTO TÉCNICO E SALA DO 

BIBLIOTECÁRIO 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

sala 2,54 X 2,48 6,30 

TOTAL                    10,69 m2 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Leitura 5,40 x4,00 21,06 

TOTAL                   21,06 m2 
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TOTAL                    6,30 m2 

 

ÁREA TOTAL DESTINADA AO ACERVO 

 

Espaço Dimensões Medida (m2) 

Acervo 3,50 X 5,40 18,90 

TOTAL                   18,90 m2 

 

GESTÃO DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS 

 

O processo de gestão das Bibliotecas é totalmente informatizado. O software de 

gerenciamento das Bibliotecas do Centro Universitário Unihorizontes apresenta as funções 

básicas mais modernas, tendo módulo empréstimo, devolução, renovação, reserva, consulta 

ao acervo online, módulo catalogação, indexação de livros e classificação, acesso à Internet, 

controle de circulação, informações gerenciais (relatórios e estatísticas mensais). Serviços 

estes oferecidos em grande alcance para melhor utilização e satisfação dos usuários.  

 

O objetivo principal é prestar um atendimento de qualidade a toda comunidade acadêmica 

disseminando a informação, servir de apoio ao aprendizado disponibilizando de forma eficaz 

e eficiente o acervo tanto físico quanto eletrônico. 

 

SERVIÇOS PRESTADOS: 

  

Catálogo Online: permite o acesso ao catálogo da Rede de Bibliotecas, via Internet. 

Comutação Bibliográfica (COMUT): intercâmbio de referências que possibilitam a obtenção 

de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais 

bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. 

Consulta local de materiais: oferece acesso livre ao acervo e consulta local de materiais. 

Treinamentos de usuários:  a cada início de semestre, é ministrada aos calouros uma 

palestra sobre o Sistema de Bibliotecas e seus recursos informacionais e um treinamento 

personalizado quanto ao uso das bases de dados assinadas pela Instituição assim como 

navegação às Bibliotecas Virtuais. 

 Disseminação Seletiva da Informação: serviço de envio de informações (eventos da área, 

cursos, novidades) selecionadas de acordo com o interesse do usuário (alunos e professores). 
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 Divulgação de Novas Aquisições: são realizadas ações de divulgação aos usuários para 

as novas aquisições do Sistema de Bibliotecas. 

 Elaboração de Ficha Catalográfica: elaboração da ficha catalográfica das dissertações dos 

mestrandos do Programa de Pós-Graduação. 

 Empréstimo domiciliar: permite o empréstimo ao usuário (aluno) 4 obras pelo período de 7 

dias, com 4 renovações consecutivas pelo portal online, permitindo assim até 28 dias de 

empréstimo (caso não exista reserva para a obra). E professor 5 obras com 15 dias de 

empréstimos. Sendo duas delas para o semestre letivo. 

Empréstimo de Férias: os usuários podem usufruir de empréstimos durante todo o período 

de férias com data de devolução para o retorno das aulas. 

 Empréstimo entre Bibliotecas: convênio com as Bibliotecas de outras Instituições de ensino 

de Belo Horizonte, para retiradas de obras por empréstimo. 

Referência: atendimento personalizado ao usuário no auxílio em pesquisas acadêmicas 

convencionais e eletrônicas; auxílio na identificação do assunto e consulta ao acervo; 

orientação no uso dos recursos informacionais das bibliotecas e orientação de trabalhos 

acadêmicos. 

Renovação: permite que o usuário renove um material fora de lista de reserva conforme a 

necessidade, inclusive de forma online, via portal dos alunos por 4 vezes consecutivas. 

Reserva: permite a reserva de um material que esteja emprestado e que o usuário esteja 

necessitando para pesquisa, inclusive de forma online, via portal dos alunos. 

Visita Orientada: orientações quanto ao uso dos recursos informacionais, serviços oferecidos 

e disposição dos materiais nos espaços das bibliotecas. 

Ebooks: Livros eletrônicos disponíveis no portal. 

Projetos: Campanha de Preservação e conservação do acervo: Divulgação e 

conscientização do uso do acervo; Minha Biblioteca Vale Mais: valorização do acervo; 

Biblioteca Além da Biblioteca; Você Já leu?; entre outros. 

Bibliotecas Virtuais: Person e Sagah: permite aos usuários acesso 24 horas da obra de sua 

preferência ou necessidade. São aproximadamente 8 mil obras disponíveis, basta apenas o 

usuário logar no portal e terá acesso. 

Sala de atendimento virtual: encontro semanal da Bibliotecária via TEAMS, para tirar 

duvidas e apoiar pesquisas dos discentes 

Sala Bate Papo: Via Youtube de 1 vez por mês para divulgar os serviços e produtos oferecido 

pela Bibliotecas do sistema 
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POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO  

 

A Política de Atualização do Acervo faz parte das Políticas de Formação e Desenvolvimento 

do Acervo do Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Unihorizontes.  

 

A Política de Atualização do Acervo tem como objetivo traçar critérios para a seleção de 

materiais sempre atualizados, observando também a qualidade técnica das obras disponíveis 

no mercado editorial. 

 

A atualização é feita de forma mais intensa no início de cada semestre com o envolvimento 

de todo o corpo docente (professores e coordenadores), reitoria acadêmica e bibliotecária. 

São adquiridos materiais pertinentes aos cursos e suas disciplinas, levando em consideração 

a literatura renomada, adquirindo obras escritas por autores importantes nas áreas de 

conhecimento de cada curso, de referida qualidade e atualidade. 

  

Para o desenvolvimento do acervo, é política institucional de seleção e aquisição, a Instituição 

convidar professores, coordenadores e alunos a indicarem novos títulos para aquisição ou 

aumento do número de exemplares já existentes no acervo, contando com recursos 

financeiros próprios e de projetos específicos. 

 

O corpo discente do Centro Universitário Unihorizontes tem um papel importante na 

atualização do acervo. Geralmente, essas solicitações são feitas verbalmente, por e-mail, 

formulário próprio e até por meio da caixa de sugestões da Instituição. A atualização ocorre, 

também, por meio de doações de alunos, professores, pessoas físicas, jurídicas e instituições 

públicas e privadas conveniadas à Instituição.  

 

POLÍTICA DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DO ACERVO 

 

O plano de seleção e aquisição de livros é parte fundamental das Políticas de Formação e 

Desenvolvimento do Acervo das Bibliotecas do Centro Universitário Unihorizontes. A 

aquisição de materiais é um processo que implementa as decisões tomadas na seleção dos 

livros a serem adquiridos. 

 

Com o crescente aumento da produção científica, tecnológica, cultural, cibernético no mundo 

globalizado, o Centro Universitário Unihorizontes possui uma Política de seleção e aquisição 
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diferenciada que atende aos requisitos acadêmicos do Ministério da Educação assim como 

aproximar docentes, discente ao mundo informacional: 

 

Responsáveis pela seleção: 

 

Corpo docente (coordenadores de curso e professores); 

Corpo discente, através das sugestões apresentadas, principalmente a Coordenação da 

Biblioteca; 

Biblioteca através dos estudos de demanda. 

 

Fontes utilizadas no processo de seleção 

 

Bibliográfias fornecidas pelos coordenadores e professores;  

Catálogos e listas de editores e livreiros; 

Resenhas de livros; 

Bibliografias gerais e especializadas; 

Guias de literatura gerais e especializadas; 

Listas de novas aquisições e boletins bibliográficos; 

Critérios gerais de seleção; 

Adequação do material aos objetivos e nível educacional da Instituição;  

Atualidade do material; 

Qualidade técnica; 

Preço justificável; 

Idioma acessível à maioria dos usuários; 

Disponibilidade de exemplares no acervo. 

 

Formas de aquisição 

 

O Centro Universitário Unihorizontes promove a expansão do acervo de sua Biblioteca por 

meio de compra (dotação orçamentária), doação em prol de multa ou permuta.  

 

Tipos de aquisição 

 

Segundo sua dotação orçamentária, a Instituição adquire obras e materiais, tais como: livros, 

obras de referência, periódicos, e multimídia para atender as seguintes finalidades básicas: 
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Suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação ministrados no 

Centro Universitário Unihorizontes; 

Dar apoio aos programas de pesquisa do Centro Universitário Unihorizontes; 

Disponibilizar obras de informação geral nas várias áreas do conhecimento. 

 

Recursos para aquisição 

 

O Centro Universitário Unihorizontes destina atualmente um percentual de sua receita líquida 

anual para compra exclusiva de livros, o que permite que o acervo de sua Biblioteca esteja 

sempre sendo atualizado qualitativa e quantitativamente.  

 

ACERVO  

 

A organização do acervo do Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Unihorizontes 

segue os padrões internacionais de classificação (CDD) e catalogação (AACR2). O acervo 

abrange principalmente as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia (Civil, 

Produção e Elétrica), Economia, Direito, Logística, Arquitetura e Urbanismo, Linguística e 

Literatura, Serviço Social, Filosofia, entre outros. Ele é composto por livros técnicos e 

científicos; anais de congressos, simpósios e seminários; dissertações defendidas no 

programa e externamente; folhetos; monografias acadêmicas; CD-ROMS (que acompanham 

livros e seminários); projetos de dissertação de qualificação dos mestrandos; periódicos 

nacionais e estrangeiros; anuários; atlas; dicionários; enciclopédias; vocabulários; Projetos 

interdisciplinares e TCC's de graduação e pós-graduação. 

 

Com o objetivo de oferecer condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

de ensino o Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário vem prestando total apoio à 

pesquisa e a extensão de Instituição, criando um ambiente favorável também para a 

aprendizagem individual e em grupo, além de disponibilizar o acesso ao conhecimento 

humano em seus vários suportes informacionais. 

 

Ações gerenciais são traçadas por análises mensais de estatísticas de empréstimos, reservas 

e frequência para traçar plano de ação para tomada de decisão e avaliar se os resultados 

obtidos estão coerentes com os previstos. 

  

Produtos oferecidos à comunidade academica:  
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 Livros; 

 E-books com acesso por meio da biblioteca virtual; 

 Periódicos científicos eletrônicos específicos das áreas de oferta dos cursos do Unihorizontes;  

 Bases de dados; 

 CD-ROM;  

 Dissertações e teses; 

 Biblioteca Virtual; 

 Livro braile; 

 Audio livro. 

 

O portal permite ao Sistema de Bibliotecas disponibilizar Bibliotecas Virtuais:  

 Uma biblioteca virtual de periódicos eletrônicos com mais de 500 títulos científicos eletrônicos 

especializados;  

 E outra Biblioteca Virtual de livros com duas plataformas: Pearson e Sagah com 

aproximadamente mais 8 mil títulos disponíveis 24 horas  

 Um Repositório Institucional com produções acadêmicas e científicas do corpo docente e 

Dissertações; TCC, Projeto Interdisciplinar (em fase de construção). 

 

O portal compreende: o manual de normalização Institucional, elaborado baseado nas normas 

da ABNT para todas as produções acadêmicas da Instituição; Divulgação das novas 

aquisições; Projetos de incentivo à produção acadêmica e preservação do acervo. 

 

O Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário Unihorizontes conta atualmente com o 

seguinte acervo: 

 

1) Livros técnicos e científicos sendo 27.738 títulos e 49.294 exemplares, em ambiente físico, 

compreendendo:  

 

Ciências Agrárias: 17 títulos, 27 exemplares;  

Ciências Biológicas: 77 títulos, 92 exemplares;  

Ciências da Saúde: 137 títulos, 175 exemplares;  

Ciências Exatas e da Terra: 3.055 títulos, 6.605 exemplares;  

Ciências Humanas: 2.779 títulos, 6.818 exemplares;  

Ciências Sociais Aplicadas: 20.841 títulos, 33.957 exemplares;  

Linguística, Letras e Artes: 932 títulos, 1.620 exemplares.  
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Observa-se que a maior concentração do acervo se encontra na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, em especial a Administração, considerando-se o atendimento ao Programa de 

Mestrado em Administração. 

 

Destaca-se que, em 2019, houve crescimento de 8% no acervo total e de 4% em relação ao 

número de exemplares disponibilizados, quando comparado a 2018.  

 

2) Em 2019 o Unihorizontes manteve o direito de acesso às 2 bibliotecas virtuais, organizada 

pela Pearson e pela Sagah, que estão disponíveis para todo o quadro discente e docente da 

Instituição. O acervo é composto por aproximadamente 8 mil títulos, sendo a maior parte deles 

concentrada na área de Ciências Sociais Aplicadas: 

 

Ciências Agrárias: 500 títulos;  

Ciências Biológicas: 210 títulos;  

Ciências da Saúde: 1367 títulos,  

Ciências Exatas e da Terra: 1.720 títulos;  

Ciências Humanas: 1.216 títulos;  

Ciências Sociais Aplicadas: 2.966 títulos; 

Linguística, Letras e Artes: 670 títulos.  

 

3) periódicos, sendo 500 títulos e 2.293 exemplares, concentrados principalmente nas áreas 

de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra e 

multidisciplinares, acrescida por jornais de circulação diária, folhetos e boletins de conteúdo 

informativo.  

 

4) Bases de dados disponíveis conforme disposto abaixo: 

 

Portal de Periódicos Capes; 

Educapes; 

Britannia Escola; 

SDI: Sistema de Disseminação da Informação. 

Scielo 

Ibict 

Spell 
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Anpad 

 

5) Biblioteca Virtual de Periódicos 

 

Um banco de dados conta com uma lista de aproximadamente 500 títulos de periódicos 

científicos eletrônicos separados por curso que os usuários das Bibliotecas do Sistema podem 

acessar de onde estiverem e fazer downloads dos artigos.  

 

As pesquisas podem ser realizadas pelo nome do periódico, título, autor e/ou assunto. 

Semestralmente o bibliotecário ministra para os alunos calouros, tanto dos cursos de 

graduação quanto do Mestrado, treinamento para o acesso as bases de dados e biblioteca 

virtuais. 

 

6) Banco de dissertações  

 

Esse banco de dissertações é constituído por aproximadamente 671 dissertações defendidas 

no âmbito do Programa de Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes, 

as quais estão disponíveis para acesso em texto completo, fisico ou eletrônico. Ainda 

compõem o acervo as dissertações e teses do corpo docente defendidas em outros 

Programas e que são disponibilizadas para a comunidade acadêmica Unihorizontes. 

 

 

7) Repositório Institucional (em fase de construção): composto de Monografias, Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) e Projetos de Pesquisa e Projeto Interdisciplinar, Artigos 

científicos, assim como todas as produções acadêmicas do corpo docente e discente da 

comunidade acadêmica Unihorizontes 

 

Sala (s) de apoio de informática ou infraestrutura equivalente 

 

Unidade Santo Agostinho:  

No andar térreo do prédio está instalado o Setor de Informática que conta com um supervisor 

e estagiários que dão apoio aos funcionários, professores e alunos. Instalado no subsolo, 

existe também o Setor de Sistemas que gerencia e dá apoio aos professores, funcionários e 

alunos no que tange ao Sistema Acadêmico usado pelo Unihorizontes. O Setor de Sistema 
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de Tecnologia de Informação provê suporte para os demais sistemas internos da Instituição 

como: 

Portal do Aluno e Professor; 

Plataforma Moodle; 

Plataforma BlackBoard para os cursos 100 % on-line 

Microsoft TEAMS; 

Sistema de cadastramento e gestão do Projeto Interdisciplinar; 

Gestão do processo seletivo; 

Gestão de certificados de atividades complementares realizadas pela Instituição; 

Athenas – Sistema de gestão financeira e de pessoal; 

Sistemas legados que são utilizados para consultas; 

Sistema de Giz – Gestão Acadêmica e Financeira; 

Sistema de Gestão de pessoal Questor; 

Repositório Institucional. 

 

Unidade Barro Preto: 

A área destinada às instalações do Setor de Informática encontra-se no 1º Piso do edifício.  A 

área deste espaço é de aproximadamente 9m². Este espaço está mobiliado com toda a 

estrutura dos servidores que dão suporte para a esta unidade, além de mesa e cadeira, 

computador com acesso à internet e conectado a impressora laser, aparelho de telefone com 

ramal próprio, dentre outros. 

 

Unidade Barreiro:  

A área destinada às instalações do Setor de Informática encontra-se no Hall principal do 

Centro Universitário Unihorizontes. A área desse espaço é de aproximadamente 15 m2. Este 

espaço é mobiliado com a estrutura dos servidores que dão suporte para a Unidade Barreiro, 

além de mesas e cadeiras, armário para arquivo, computador com acesso à internet e 

conectado a impressora laser, aparelho de telefone com ramal próprio, dentre outros.  

 

Recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação 

Softwares 

Nvivo 

SPSS 

ATLAS.ti. 
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NVIVO Nvivo é um software de análise qualitativa de dados, projetado para trabalhar com 

pesquisas qualitativas com grande volume de informações baseada em texto e/ou multimídia. 

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences – pacote estatístico para as ciências 

sociais). Este programa de estatística apresenta uma interface amigável, permitindo a análise 

estatística descritiva e inferencial de variáveis e relações observadas no contexto 

organizacional, contribuindo para a análise do processo de tomada de decisões.  

 

ATLAS.ti O objetivo do ATLAS.ti é ajudar os alunos a descobrir e analisar sistematicamente 

fenômenos complexos escondidos em texto e dados multimídia. O programa fornece 

ferramentas que permitem aos alunos avaliar dados primários e visualizar as relações 

complexas entre os mesmos. O software consolida grandes volumes de documentos e 

mantém o controle de todas as notas, anotações, códigos e notas em todos os campos que 

requerem estudo aprofundado e análise de material primário, consistindo de texto, imagens, 

áudio, vídeo e dados. Além disso, fornece ferramentas de análise e visualização projetadas 

para encontrar novas visões interpretativas sobre o material. 

 

Bases de dados 

Ebsco Legal Collection 

Ebsco Business Source Elite 

Ebsco Vent et Gestion 

Ebsco Regional Business News 

Base de Dados Scopus 

Base de dados Science Direct   

Bases de dados ASTM 

 

Base de dados Legal Collection: cobre a área de direito com 250 periódicos de texto completo. 

É uma fonte reconhecida de informações sobre atualidades, estudos atuais, pensamentos e 

tendências do mundo jurídico. 

 

Base de dados Business Source Elite: cobre as áreas de administração, negócios, 

marketing, contabilidade, economia, finanças, gerenciamento, estudos internacionais, entre 

outras, recuperando artigos em texto completo de aproximadamente 1.000 periódicos 

indexados desde o ano de 1990, além de oferecer cerca 10.100 perfis de empresas 

significativas. Esta base é atualizada diariamente por meio do EBSCO host. 
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Base de dados Ebsco Vent of Gestion: fornece uma cobertura de texto completo de 

periódicos em francês especializadas em negócios, contabilidade e impostos, administração, 

indústria e manufatura, marketing, logística, tecnologia e outros. 

 

Base de dados Regional Business News: cobre as áreas de economia e negócios. 

Incorpora mais de 80 publicações de negócios regionais cobrindo todas as áreas urbanas e 

rurais nos EUA. 

 

Base de Dados Scopus: base bibliográfica internacional que oferece funcionalidades de 

análise bibliométrica. É uma base bibliográfica, ou referencial, de cobertura internacional. 

Indexa, além de títulos acadêmicos revisados (peer reviewed), títulos de acesso livre (Open 

Access), anais de conferências, publicações comerciais (trade publications), séries de livros, 

páginas web de conteúdo científico (reunidos no Scirus) e patentes de escritórios. Oferece 

funcionalidades de apoio à análise de resultados (bibliometria) como identificação de autores, 

análise de citações, análise de publicações e índices. 

 

Base de dados Science Direct - Acesso ao texto completo de publicações de várias áreas 

como saúde e ciências sociais e humanas. A Science Direct é uma base multidisciplinar de 

texto completo de periódicos e livros eletrônicos. Oferece acesso a publicações da Elsevier e 

de sociedades científicas parceiras e possui atualização diária. Estão disponíveis também 

enciclopédias da área de ciências sociais e a revista Polymer Contents com as tabelas de 

conteúdo dos principais periódicos internacionais de polímero, preprints, processos, boletins 

informativos e séries de livros selecionados. 

 

Bases de dados ASTM – Normas técnicas internacionais disponíveis para consulta. 

Disponibiliza mais de 12 mil normas técnicas ativas sobre materiais, produtos, serviços e 

sistemas. As normas são utilizadas na padronização das áreas de design, produção industrial 

e comércio e são utilizadas por pesquisadores e técnicos do meio acadêmico e dos setores 

produtivo e governamental em mais de 120 países. Essas normas são empregadas na 

fabricação de produtos e na realização de metodologias seguras e competitivas no setor 

produtivo, além da qualificação profissional de alunos e pesquisadores de graduação e Pós-

Graduação. 

Todas as bases de dados possuem acesso online simultâneo e ilimitado por IP ou senha com 

atualização diária dos artigos. Inicialmente, as pesquisas na base de dados podem ser feitas 
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pelo nome do periódico, pelo título do artigo, pelo autor e/ou assunto. Para maior comodidade 

dos alunos, o acesso pode se dar também de casa via Portal Institucional. 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física 

 

O Centro Universitário Unihorizontes conta com a seguinte infraestrutura física: 

 

Unidade Santo Agostinho  

 

LAB. INFORMATICA I  

01 laboratório de informática com cerca de 45m2 e capacidade para 28 alunos. No laboratório 

para consulta estão disponíveis 16 (dezesseis) estações de trabalho com 01 computador 

cada. Todos os computadores existentes neste espaço utilizavam o Sistema Windows 10. 

Todos os computadores estão conectados à internet e possuem uma suíte de aplicativos open 

Office com compatibilidade para aplicativos Microsoft Office. 

 

Essas máquinas apresentam a seguinte configuração: Máquina HP (Modelo HP DC 5700), 

Processador Pentium 4 – 3,20GHz, Hard Disk 80GB, Memória DDR2 – 2GB, Monitor 

Samsung 17” LCD. 

 

Todos os alunos possuem acesso a este laboratório, podendo inclusive fazer reservas para 

utilização em horário específico. 

 

O horário de funcionamento deste laboratório é de 2ª à 6ª feira de 07:30 às 22:00 horas e aos 

sábados de 08:00 às 16:00 horas, contando sempre com a presença de um monitor de 

informática à disposição dos alunos para tirar dúvidas sobre questões relacionadas à 

informática, fazer esclarecimentos sobre a utilização do laboratório e também garantir a 

segurança dos equipamentos. 

 

LAB. INFORMATICA II  

01 laboratório de informática com cerca de 45m2 e capacidade para 28 alunos. No laboratório 

para consulta estão disponíveis 27 (vinte e sete) estações de trabalho com 01 computador 

cada. Todos os computadores existentes neste espaço utilizavam o Sistema Windows 10. 

Todos os computadores estão conectados à internet e possuem uma suíte de aplicativos open 

Office com compatibilidade para aplicativos Microsoft Office. 
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Essas máquinas apresentam a seguinte configuração: Máquina HP (Modelo HP DC 5700), 

Processador Pentium 4 – 3,20GHz, Hard Disk 80GB, Memória DDR2 – 2GB, Monitor 

Samsung 17” LCD. 

 

Todos os alunos possuem acesso a este laboratório, podendo inclusive fazer reservas para 

utilização em horário específico. 

 

O horário de funcionamento deste laboratório é de 2ª à 6ª feira de 07:30 às 22:00 horas e aos 

sábados de 08:00 às 16:00 horas, contando sempre com a presença de um monitor de 

informática à disposição dos alunos para tirar dúvidas sobre questões relacionadas à 

informática, fazer esclarecimentos sobre a utilização do laboratório e também garantir a 

segurança dos equipamentos. 

 

3º ANDAR 

01 (um) laboratório com cerca de 60 m2 e capacidade para 60 alunos. 

No laboratório para consulta estão disponíveis 19 estações de trabalho com 01 computador 

cada. Todos os computadores existentes neste espaço utilizam o Sistema Operacional 

Windows 10. Todos os computadores estão conectados à internet e possuem uma suíte de 

aplicativos open Office. 

 

Essas máquinas apresentam a seguinte configuração: Máquina Lenovo, Processador Intel 

Core i3, Hard Disk 160GB, Memória DDR2 – 4GB, Monitor Samsung 19” LCD. 

 

4º ANDAR – Sala de trabalho e pesquisa  

 

No 4º andar, o Centro Universitário Unihorizontes dispõe de um laboratório equipado com 7 

(sete) conjuntos de estações de trabalho, contendo a seguinte configuração: Sistema 

Windows com suíte de aplicativos Office - Processador Core I5 3330; - placa mãe modelo 

B75; - 4 GB memória RAM DDR3; - HD 1 TB; Monitor LCD 17”. Em uma máquina exclusiva, 

estão instalados dois softwares específicos que dão suporte aos professores e alunos no 

desenvolvimento de pesquisas, a saber: 

 

a) Nvivo: Software para análise qualitativa de dados; 

b) Atlas TI: Software de análise de dados, cuja principal característica é a interatividade com 

os mais diversos formatos de arquivos. 
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Recursos de Informática 

 

O Centro Universitário Unihorizontes disponibiliza um e-mail institucional para todos os 

professores, integrantes do corpo técnico-administrativo e para cada aluno que ingressa no 

Mestrado, o qual constitui o principal meio de comunicação entre a Instituição e o discente. 

Os e-mails criados permanecem ativos por 3 (três) anos após o término do curso. O 

Unihorizontes disponibiliza também login e senha para o acesso ao portal institucional, por 

meio do qual é possível instituir fóruns de discussão, consultar notícias específicas sobre 

cursos, acessar material didático, dentre outras funções. 

 

Os discentes podem encontrar também informações pertinentes no site exclusivo do 

Unihorizontes (http://www.unihorizontes.br), o qual é utilizado para a publicação de 

informações sobre o corpo docente, os cursos oferecidos, a avaliação institucional e links de 

pesquisa e acesso aos grupos de pesquisa, banco de dissertações da Instituição e acervo 

das bibliotecas, entre outras. 

 

Em suas instalações, o Centro Universitário Unihorizontes mantêm disponíveis dois links para 

acesso à internet com as seguintes finalidades: um link de 200 MB (ADSL) destinado para a 

rede dos laboratórios, um link de 100 MB (dedicado) destinado ao Wi-Fi e uso administrativo. 

 

Com o objetivo de aprimorar o desempenho no processamento de dados, o Unihorizontes 

vem promovendo a aquisição de computadores (servidores) com maior capacidade, assim 

como realizando investimentos para a substituição de alguns switchs em seu parque 

tecnológico. Tais ações permitem ao Unihorizontes promover melhoras substanciais na rede 

wireless, tornando possível ao aluno trabalhar com acesso facilitado e eficiente da rede na 

própria sala de aula e demais dependências da Instituição. 

 

Preocupados sempre com a tecnologia, o Centro Unihorizontes no triênio (2018-2019-2020), 

executou algumas ações de melhoria, tais como:  

 

Quanto aos links de internet: anteriormente o Unihorizontes tinha disponível para utilização 

dos alunos, um link de 20MB para uso do WiFi. Houve o upgrade para um link de 100MB. 

 

http://www.unihorizontes.br/
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Quanto a ampliação da rede wireless (wifi): anteriormente o Unihorizontes disponibilizava 

para os alunos, infraestrutura montada com roteadores domésticos, DLinks TLWR 941, com 

possibilidade de autenticações de 25 (vinte e cinco) conexões simultâneas. Hoje, além de 

manter a estrutura auxiliar dos roteadores Dlinks, o Unihorizontes investiu em roteadores 

profissionais. Nos corredores, estão instalados acess points Ubiquiti UniFi AP - 300Mbps - 

2.4GHz - 27dBm - Indoor (Alcance de até 183m - UNIFI-UAP-LR). Agora, simultaneamente, 

tem-se 120 (cento e vinte) conexões simultâneas por aparelho. Há espalhado em todo o 

prédio, 05 (cinco) routers. 

 

Quanto aos links de internet: promoveu a manutenção dos links dedicados 100MB e a ADSL 

de 200MB. Além disso, adquiriu, mais um link ADSL 200MB exclusivo para rota de e-mail 

institucional. 

 

Quanto ao benefício Microsoft: por ter ativo um licenciamento educacional, o Unihorizontes 

disponibilizou o Microoft TEAMS para auxiliar professores e alunos em tempos de aulas 

virtuais. Além disso, com o propósito de levar inovação e acessibilidade tecnológica aos 

docentes e discentes, o Unihorizontes em 2020, conduziu com a disponibilização gratuira de 

toda suíte de aplicação do Microsoft Office.  

 

Unidade Barro Preto 

 

Laboratório para consultas à internet e realização de trabalhos 

A área destinada ás instalações do laboratório de Informática encontra-se no hall principal do 

edifício. Encontram-se nesta área instalados a disposição para consulta dos alunos, 21 (vinte 

e uma) estações com Windows 10. 

 

O horário de funcionamento deste laboratório é de 2ª à 6ª feira de 16h às 22:00 horas 

 

Unidade Barreiro 

 

Laboratório para consultas à internet e realização de trabalhos 

A utilização do laboratório para consultas à internet e realização de trabalhos é destinada aos 

alunos dos cursos oferecidos pelo o Unihorizontes na Unidade Barreiro, embora, professores 

e grupos de alunos possam utilizar a dependência quando necessário, mediante a reserva 
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antecipada junto ao Setor de Informática. Todo o controle da utilização deste laboratório fica 

sob a responsabilidade do Setor de Informática. 

 

No laboratório para consulta estão disponíveis 10(dez) estações de trabalho com 01 

computador cada. Todos os computadores existentes neste espaço estão conectados à 

internet e possuem uma suíte de aplicativos open Office. Todos os alunos possuem acesso a 

este laboratório, podendo inclusive fazer reservas para utilização em horário específico. 

 

O horário de funcionamento deste laboratório é de 2ª à 6ª feira de 16:00 às 22:00 horas. 

 

Laboratório para práticas de informática  

 

A utilização do laboratório para práticas de informática é destinada exclusivamente para os 

professores que ministram disciplinas relacionadas à informática. Contudo, nos horários livres 

o laboratório é destinado aos alunos para consultas à internet e elaboração de trabalhos 

acadêmicos. Todo o controle da utilização dos laboratórios, bem como dos equipamentos 

áudio visuais fica sob a responsabilidade do Setor de informática. 

 

No laboratório para práticas de informática estão disponíveis 29 estações de trabalho com 01 

computador cada. Todos os computadores existentes neste espaço estão conectados à 

internet e possuem uma suíte de aplicativos open Office. 

 

Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços 

 

O Unihorizontes dispõe dos seguintes equipamentos para utilização em sala de aula e em 

eventos no auditório. 

 

Equipamento Quantidade Descrição 

Computadores 10 Celeron 2.8Ghz, 512MB, 80HD 

Projetores 22 Projetores multimídia 

Televisões 1 Televisões 49 

DVD 1 Aparelhos para reprodução de DVD 

Amplificadores 8 Amplificador de som. 

Fonte: Setor de Informática, 2019 
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O Centro Universitário Unihorizontes, adota a política de sempre atender as solicitações de 

equipamentos audiovisual, feitas pelos alunos e professores. O que implica em não limitar as 

reservas ao número de equipamentos disponíveis na instituição. Quando as solicitações 

ultrapassam esses números, são alugados equipamentos junto a uma empresa parceira. 

 

Espaços de convivência e de alimentação 

 

Unidade Santo Agostinho  

01 cantina com cerca de 50m²; 

01 pátio destinado a área de lazer com cobertura total e acesso à cantina de aproximadamente 

80m²; 

01 área no térreo de convivência; 

01 área no subsolo de convivência;  

06 áreas descobertas. 

 

Unidade Barro Preto 

01 Cantina com espaço coberto e equipado com mesas e cadeiras. 

01 hall no andar térreo com poltronas para descanso e leitura. 

 

Unidade Barreiro 

Na entrada da unidade existe uma área ampla de convivência disponível aos alunos, com 

bancos, poltronas para descanso. Há também um hall destinado a área de lazer e 

alimentação, com lanchonetes, mesas, cadeiras e bancos. 

 

As informações apresentadas no desenvolvimento dos cinco eixos culminaram na realização 

de um diagnóstico a respeito do Centro Universitário Unihorizontes ressaltando os avanços e 

os desafios a serem enfrentados. Evidencia-se também, o que a Instituição alcançou em 

relação ao que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

considerando o perfil e a identidade da Instituição. 
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3 ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações apresentadas no desenvolvimento dos cinco eixos possibilitaram a realização 

de um diagnóstico do Centro Universitário Unihorizontes ressaltando os desafios a serem 

enfrentados. Evidencia-se também, o que a Instituição alcançou em relação ao que foi 

estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a 

identidade da IES. 

 

DESAFIOS 

Melhorar os serviços disponibilizados pelo laboratório de informática quanto à 

disponibilidade dos estagiários; manutenção dos equipamentos de projeção utilizados em 

sala de aula, quando retornarem as aulas presenciais que estão suspensas devido à 

pandemia da Covid 19. 

Aumentar o nível de conhecimento dos alunos calouros, sobre o Programa de Avaliação 

Institucional (PAI). 

Aumentar o número de respondentes do formulário de avaliação do PAI 1ª fase, 

regularmente realizado presencialmente, destinado aos calouros, mas que devido à 

pandemia poucos alunos responderam à solicitação enviada por e-mail. 

Realizar a avaliação do PAI 2ª fase (Grupo Focal), na modalidade remota, devido ao 

período de pandemia do Covid-19. 

Aumentar percentual igual ou superior a 80% do nível de satisfação dos discentes dos 

cursos de bacharelado e tecnológico na modalidade presencial e a distância, em todos os 

itens avaliados relativos aos setores. 

Aumentar o nível de conhecimento do corpo docente, principalmente daqueles contratados 

nos últimos quatro semestres, sobre o Programa de Avaliação Institucional (PAI). 

Realizar a avaliação da IES junto aos docentes no período de aulas remotas, devido a 

pandemia do Covid-19. 

Aumentar o número de respondentes do formulário de avaliação destinado aos egressos, 

tanto da graduação quanto da pós-graduação. 

Intensificar os processos de atualização de dados cadastrais no site junto aos alunos 

formandos e egressos. 

Melhoria contínua dos instrumentos de avaliação institucional. 

Incrementar a divulgação das melhorias implantadas pelo Unihorizontes em atendimento 

às reivindicações dos discentes no PAI, principalmente as ações implementadas durante a 

pandemia da Covid 19. 
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Dar destaque às percepções positivas dos discentes acerca dos serviços prestados pelo 

Unihorizontes, principalmente as ações implementadas durante a pandemia da Covid 19. 

Trabalhar o corpo técnico-administrativo para aumentar o índice de satisfação do corpo 

discente com os canais de comunicação do Unihorizontes, destacadamente o atendimento 

telefônico pela Secretaria de Ensino e Setor Financeiro. 

Realizar a avaliação da IES junto ao corpo técnico-administrativo que estão trabalhando 

home office, devido a pandemia do Covid-19. 

A internacionalização exigida pelos órgãos governamentais devido ao tamanho da 

Instituição. 

Criação de espaço para atendimento ao público do NAF, por ora realizado em sala de 

aula e laboratório de informática. 

Realização dos cursos do NAF online, com o objetivo de alcançar um maior número de 

participantes e interessados. 

Dificuldade na formação de turmas para cursos de graduação tecnológica e de graduação 

bacharelado presencial (diurno e noturno). 

Dificuldade na formação de turmas para cursos de graduação tecnológica e de graduação 

bacharelado a distância. 

Intensificar o envolvimento do corpo discente e, principalmente, da comunidade externa 

com as atividades de extensão. 

Intensificar a conscientização do corpo discente sobre a importância da participação nas 

atividades de extensão para a sua formação profissional. 

Criação e implantação do Repositório Institucional do Unihorizontes. 

Cumprimento de propostas do PDI 2017/2021 quanto a oferta de novos cursos, tanto de 

graduação bacharelado e graduação tecnológica (presencial e a distância), quanto de 

cursos de pós-graduação, devido ao momento econômico e à pandemia. 

Restrições orçamentárias pertinentes a uma Instituição de pequeno porte, o que reduz o 

poder competitivo do Unihorizontes principalmente durante campanhas publicitárias 

realizadas em períodos de divulgação dos processos seletivos. 

Sensibilização do corpo docente sobre a utilização da biblioteca virtual. 

Melhorar o acesso dos discentes e docentes às principais funcionalidades do Portal 

Acadêmico. 

Dificuldade em desenvolver trabalhos empíricos dada a resistência individual e 

empresarial em autorizar entrevistas e/ou aplicação de questionários para a realização de 

pesquisas e trabalhos práticos, intensificado pela pandemia Covid 19 em 2020. 
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Criação do site do mestrado da Instituição na versão em inglês. 

Realização de Visitas Técnicas online, dado a impossibilidade de visitas presenciais, 

impostas pela pandemia. 

Dificuldade de recebimento de repasse dos recursos do FIES pelo FNDE devido à gestão 

econômica e política da mesma. 

Estagnação do Ticket médio devido ao aumento de ofertas de bolsas institucionais, não 

obstante o aumento dos custos na prestação de serviços. 

A alta competitividade entre as instituições concorrentes que praticam valores abaixo da 

média dos custos existentes na Instituição, o que impossibilita o reposicionamento da 

receita em resposta a evolução dos custos. 

Redução da inadimplência de alunos. 

Redução da evasão escolar. 

Alto custo do capital para financiamento de expansão, dada a dificuldade de obter 

financiamentos subsidiados. 

Implementação e execução do Programa de Recuperação/Reintegração ao curso dos 

alunos que desistiram durante a pandemia Covid 19. 

Melhorar o acesso à entrada dos alunos nas dependências das unidades do 

Unihorizontes. 

Preparação tecnológica para adaptação das aulas virtuais e capacitação aos docentes e 

discentes. 

Preocupação com armazenamento de arquivos gerados com o uso excessivo do 

ambiente virtual de aprendizagem. 

Atendimento ao compliance e exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. 

Manter as plataformas de ensino a distância, atualizada e em funcionamento 24 horas por 

dia. 
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AVANÇOS 

Conscientização de alguns segmentos da comunidade acadêmica sobre a necessidade e 

importância da avaliação institucional, buscando o envolvimento destes segmentos no 

processo. 

Intensificação do plano de conscientização dos professores sobre a importância dos 

processos de avaliação estabelecidos pelo MEC. 

Aprimoramento do instrumento de coleta de dados para o acompanhamento do egresso da 

pós-graduação. 

Criação de formulário para avaliar o desempenho dos funcionários dos setores pelo 

coordenador do setor. 

Implantação do programa de treinamento para o corpo técnico administrativo do 

Unihorizontes, visando a constante melhoria do atendimento. 

Constante evolução do engajamento da Reitoria no processo de autoavaliação, assim 

como a utilização das informações geradas nos relatórios nos processos de gestão e de 

tomadas de decisões da Instituição. 

Participação da CPA nas reuniões semestrais entre a Mantenedora e a Reitoria, 

coordenadores de curso e representantes dos setores, para o planejamento e elaboração 

dos Planos de Ações. 

Adesivamento da marca da CPA em todas as divulgações das ações realizadas pela 

Instituição decorrentes da Avaliação Institucional. 

Planos de Ações elaborados a partir das sugestões de ações corretivas, as quais 

ganharam ênfase no processo de gestão acadêmica. 

Palestra de abertura dos cursos de graduação tecnológica e graduação bacharelado na 

modalidade a distância com transmissão simultânea via web. 

Realização da Semana do Projeto Interdisciplinar online, considerando as limitações 

impostas pela pandemia. Foram palestras, workshops, oficinas, bancas e apresentações de 

resultados de pesquisas desenvolvidas pelos alunos do Unihorizontes. 

Manutenção de temas relacionados à responsabilidade social nos Projetos Interdisciplinares 

dos cursos do Unihorizontes e em disciplinas ofertadas em cursos de graduação. 

Participação contínua dos discentes do Programa de Mestrado na Semana do Projeto 

Interdisciplinar e na Semana de Extensão como palestrantes. 

Desenvolvimento das atividades das mesas redondas proporcionando ao estudante uma 

sólida capacitação nos temas de formação geral em conformidade com as diretrizes 

curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela Portaria do 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 444, de 30 de maio de 2018 e Nº 518, 

de 31 de maio de 2019. 

Intensificação das atividades (palestras, mesas redondas, workshops) referentes aos temas: 

Ética, democracia e cidadania; Estado, sociedade e trabalho; Educação e desenvolvimento 

humano e social; Cultura, arte e comunicação; Ciência, tecnologia e inovação; Promoção da 

saúde e prevenção de doenças; Segurança alimentar e nutricional; Meio ambiente, 

sustentabilidade e intervenção humana; Cidades, habitação e qualidade de vida; Processos 

de globalização e política internacional; Sociodiversidade e multiculturalismo; Acessibilidade 

e inclusão social, na Semana do Projeto Interdisciplinar. 

Criação do Núcleo de Apoio à Carreira. O NAC terá como objetivo promover ações para o 

desenvolvimento profissional  em consonância com as atividades acadêmicas dos alunos 

através de capacitação e materiais que objetivam o preparo para o mercado de trabalho.  

O NAC irá atender aos profissionais para planejamento da carreira e competências 

essenciais: Planejamento de Carreira; Fundamentos essenciais e práticos para a carreira; 

Construção de Currículos; Apoio e orientação profissional; Preparação para entrevistas de 

empregos apoio e orientação e Redes sociais profissionais. 

Manutenção do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF para o curso de Ciências 

Contábeis, possibilitando aos alunos desse curso prestarem auxílio à comunidade interna 

e externa. 

Reestruturação da ação do NAF dentro e fora da Instituição para que a prática se efetive e 

a comunidade conheça melhor a proposta de trabalho deste núcleo, inclusive com 

atendimentos online em 2020 devido à pandemia da Covid 19. 

Implantação do atendimento online do NAF. 

Capacitação e participação significativa de discentes no atendimento do NAF e aumento 

da procura da comunidade externa aos serviços prestados. 

Intensificação da parceria com a Receita Federal para as atividades do NAF. 

Reorganização das dinâmicas do Núcleo de Assistência Jurídica – NAJ (curso de Direito) 

visando a ampliação de convênios e a melhoria da prática profissional dos alunos do 

referido curso; onde atendidas demandas na esfera cível em geral (como indenizações, 

danos morais e materiais, ação de cobrança, direito do consumidor, entre outros), 

especialmente relacionadas ao direito de família (divórcio, separação, pensão, guarda, 

dissolução de união estável), e ainda na esfera criminal (defesa e assistência da acusação, 

inclusive em Tribunal do Júri, Justiça Federal e JESP). Os processos em questão devem 

tramitar em Belo Horizonte, à exceção do Fórum do Barreiro, região que não é atendida 

pelo NAJ. 
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Aumento do atendimento à comunidade externa pelo NAJ ao longo de 2018/2019/2020, 

principalmente pelo atendimento virtual adotado durante a pandemia e que será 

implantada para atendimento regular. 

Reformulação do espaço da sala da Coordenação do NAJ nas unidades Barro Preto e 

Barreiro. 

Reformulação do espaço da sala do Escritório Modelo NAJ, na unidade Barro Preto. 

Reformulação do espaço da sala de Mediação, Conciliação e Arbitragem NAJ, na unidade 

Barro Preto. 

Reformulação do espaço das salas de atendimento do NAJ, nas unidades Barro Preto e 

Barreiro. 

Manutenção da Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social. 

Continuidade das ações e campanhas sociais da Instituição como por exemplo: “outubro 

rosa”, “novembro azul”, “Natal Solidário” e o “Bazar Praticando o Desapego”. 

Participação do Unihorizontes no Dia do Ensino Responsável, realizado semestralmente 

pela ABMES - Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, cuja Campanha 

da Responsabilidade Social visa concentrar em um único momento, por todo país, uma 

mostra das atividades desenvolvidas pelas IES com a comunidade ao longo do ano, 

proporcionando mais visibilidade e força aos atos realizados. 

Atualização e modernização dos PPC’s (Projeto Pedagógico de Curso) de todos os cursos. 

Em 2019, após uma série de reuniões e distribuição de extenso material de apoio aos 

docentes e coordenadores de curso, aconteceu a Semana de Planejamento e 

Desenvolvimento dos Planos de Ensino entre 15 a 18/10/2019, onde durante toda a 

semana os docentes fizeram uma revisão, atualização e, em alguns casos, na criação dos 

planos de ensino das disciplinas que irão se incorporaram aos novos projetos pedagógicos 

finalizados a provados pelo CONSU no final de 2019. 

Implantação de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de 

graduação presencial e a distância para atividades de extensão, visando atender à 

Resolução nº 7, de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação. 

Revisão e modernização da Matriz curricular dos cursos com a inserção de disciplinas 

inovadoras obrigatórias comuns a todos os cursos e a criação de disciplinas 

transdisciplinares. 

Elaboração de ementas para as novas disciplinas comuns a todos os cursos e de disciplinas 

transdisciplinares com a participação do corpo docente. 
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Revisão de Resolução estabelecendo normas aplicáveis às Atividades Complementares 

com a inclusão de Atividades de Extensão para os cursos de graduação bacharelado e dos 

cursos de tecnologia, nas modalidades presencial e a distância da IES. 

Diversificação das atividades de extensão associadas aos cursos e da própria Instituição, 

desenvolvidas com base na sugestão do corpo docente e nas necessidades identificadas 

junto ao público externo. 

Realização de lives, palestras e entrevistas online para dar continuidade às atividades 

extracurriculares da Instituição. 

Melhoraria nos canais diretos de comunicação com o Unihorizontes das salas virtuais de 

atendimento com o coordenador e com a coordenação dos setores. 

Melhoria nos canais diretos de comunicação com o Unihorizontes, com a utilização da 

ferramenta de WhatsApp, principalmente pelos setores do Unihorizontes. 

Criação e manutenção do programa de Extensão Unihorizontes no canal do Youtube da 

instituição com mais de palestras/ minicursos oferecidos. 

Dinamização da divulgação semanal do boletim “Fique Por Dentro” para discentes, 

docentes e funcionários técnico-administrativos. 

Manutenção das ações para divulgação interna e externa das produções acadêmicas 

como site, jornal institucional, e envio de releases para mídia em geral. 

Melhoria da qualidade das aulas remotas com a utilização e padronização da ferramenta 

Teams. 

Criação de manuais, tutoriais e vídeos para docentes e discentes para a utilização da 

Plataforma Teams. 

Implantação e consolidação das defesas do Trabalho de Conclusão de Curso online, pelo 

Teams, devido à pandemia Covid 19. Considerando o sucesso dessa modalidade de 

defesa de TCC, as bancas continuarão acontecendo remotamente enquanto durarem as 

medidas de prevenção a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social recomendados 

pelos órgãos competentes e adotados pelo Unihorizontes. 

Parceria com a Microsoft que trouxe benefícios aos alunos e vai facilitar a realização de 

trabalhos acadêmicos devido a possibilidade de acesso ao pacote office (Word, Excel e 

Power Point), seja de forma online ou baixando o instalador para o seu dispositivo, assim 

que todos os alunos forem cadastrados. Enquanto existir o vínculo do aluno com a nossa 

Instituição o aluno terá o licenciamento dos softwares do pacote. 

Melhoria do layout da plataforma moodle com a padronização dos campos destinados aos 

conteúdos disponibilizados aos discentes pelos docentes. 
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Implantação e utilização do espaço, na Plataforma Moodle, de interação entre alunos e 

coordenadores de cursos. 

Implantação e manutenção de uma área exclusiva no portal do aluno, dentro da Plataforma 

Moodle e também no Linkedin, para divulgação de vagas de estágio e emprego, ampliando, 

desta forma, as chances de os alunos conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. 

Aquisição em 2018 de duas bibliotecas virtuais, organizadas pela Pearson e pela Sagha, 

com acervo composto por 8.649 títulos, sendo a maior parte deles concentrada na área de 

Ciências Sociais Aplicadas. 

Manutenção do Seminário Pedagógico para o aprimoramento de competências e 

habilidades necessárias para o desempenho das atividades de docência. Em 2020 o 

Seminário precisou adequar-se à Pandemia Covid 19 e foi realizado online, incluindo na sua 

pauta questões práticas relativas ao ensino remoto, o que foi muito proveitoso e recebeu 

elogios de todo o corpo docente. 

Capacitações aos docentes e discentes através de vídeos-conferências para apresentações 

dos recursos informacionais. 

Intensificação das visitas técnicas para os cursos de graduação bacharelado e graduação 

tecnológica em 2018 e 2019. Início de programação de visitas técnicas virtuais, devido à 

Pandemia Covid 19. 

Consolidação e manutenção da Revista Eletrônica de Extensão do Unihorizontes, onde são 

publicados os melhores projetos e extensão elaborados pelos alunos no semestre anterior 

à sua publicação. 

Manutenção da Revista Horizontes Interdisciplinares da Gestão, periódico em formato 

eletrônico, patrocinado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro 

Universitário Unihorizontes e tem como objetivo difundir a produção acadêmica de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros, promovendo o debate em temas atuais e 

relevantes, da Grande Área de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo, e que trabalhem dentro de uma perspectiva interdisciplinar, e que é qualificada pelo 

Qualis CAPES. 

Manutenção da atividade de Vivência em Pesquisa no Programa de Mestrado visando 

alavancar as pesquisas e a produtividade dos núcleos de pesquisa. 

Aprimoramento constante do espaço destinado ao egresso no site da Instituição e o 

desenvolvimento de um banco atualizado de informações relativas aos mesmos. 

Manutenção do Programa de financiamento Estudantil (FIES), do Programa Universidade 

Para Todos (PROUNI); do Educa Mais Brasil; do Quero Bolsa; além das bolsas 

institucionais. 
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Manutenção da parceria com o Banco SICOOB NOSSACOOP de financiamento estudantil 

para alunos de graduação (presencial e a distância) e pós-graduação. 

Manutenção da política de descontos para a educação continuada de egressos, conforme 

resolução da mantenedora do Centro Universitário Unihorizontes. 

Intensificação dos convênios com empresas parceiras para a oferta de estágios e colocação 

profissional dos nossos discentes. 

Política de incentivo aos funcionários técnico-administrativo e docentes para a realização de 

cursos de graduação tecnológica e graduação bacharelado (presencial) e pós-graduação. 

Maior controle e eficiência na cobrança da inadimplência de alunos, e a decorrente redução 

da inadimplência final por semestre. 

Implantação e manutenção do Projeto 50+ para a comunidade interna e externa com a 

oferta de palestras, cursos e oficinas destinadas principalmente à terceira idade. 

Implantação da rematrícula online para todos os cursos presenciais e a distância de 

graduação tecnológica e bacharelado da Instituição. 

Implantação da apresentação online semestral dos recursos informacionais da biblioteca 

para os alunos calouros e veteranos. 

Melhoria na rede via cabo e wireless em todas as unidades, por meio do upgrade da 

banda, investimento em novos roteadores e reestruturação da rede. 

Criação e Manutenção de espaço de convivência, no subsolo da unidade Santo Agostinho, 

composto com poltronas, cadeiras, mesas, balcão, sofás, arquibancadas estofadas e puffs. 

Deslocamento do setor financeiro, da unidade Santo Agostinho, para próximo da 

Secretaria de Ensino, facilitando o atendimento ao aluno. 

Contratação de mais armazenamento de dados (espaço) junto à empresa de hospedagem 

dos arquivos do ambiente virtual de aprendizagem. 

Prazo de SLA para suporte (e-mail) aos alunos e professores em tempo de pandemia. 
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4 PLANEJAMENTO DE AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir dos dados e das informações apresentadas em todos os eixos analisados e 

principalmente na análise dos dados e das informações desenvolvidas nos itens anteriores, 

construiu-se um plano de ações visando a melhoria das atividades acadêmicas e de gestão 

da Instituição. 

 

 

PLANO DE AÇÕES 

 

Revisar semestralmente os instrumentos de avaliação constitutivos do Programa de 

Avaliação Institucional. 

Realizar todas as etapas do Programa de Avaliação Institucional. 

Dinamizar a página destinada aos egressos no site da Instituição para facilitar a 

comunicação entre o Unihorizontes e os egressos da graduação tecnológica e graduação 

bacharelado e pós-graduação.  

Aprimorar a campanha de conscientização da comunidade acadêmica e administrativa da 

Instituição sobre a importância da avaliação institucional e da participação efetiva dos 

diversos segmentos neste processo. 

Elaborar um trabalho de conscientização e esclarecimento sobre a importância da avaliação 

institucional e dos instrumentos utilizados neste processo especificamente para os docentes 

contratados nos últimos quatro semestres. 

Ampliar os meios de divulgação dos resultados obtidos nas avaliações do PAI para os 

docentes, discentes e corpo técnico-administrativo, tais como, Portal, Moodle, E-mail, entre 

outros. 

Divulgar para a comunidade acadêmica o Calendário Semestral específico para a 

Avaliação Institucional. 

Criar um espaço no boletim semanal “fique por dentro” para a CPA divulgar as percepções 

positivas dos discentes acerca dos serviços prestados pelo Unihorizontes. 

Criar um mural próprio da CPA em todas as unidades para divulgação das ações de 

melhorias implantadas pelo Unihorizontes em atendimento às reivindicações dos discentes 

no PAI. 

Implantar o treinamento online para o corpo técnico-administrativo, coordenado pelo setor 

de pessoal da Instituição. 



481 

 

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2018-2019-2020

   

Implantar a avaliação de desempenho para o corpo técnico-administrativo, coordenado pelo 

setor de pessoal. 

Implementar a Lei Geral de Proteção de Dados nos setores chave da Instituição. 

Manter e inovar os Seminários Pedagógicos destinados ao corpo docente no início de cada 

semestre letivo. 

Intensificar a participação da Instituição no Dia do Ensino Responsável, promovido pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES). 

Manter e intensificar as campanhas sociais da Instituição, como, “outubro rosa”, “novembro 

azul”, “Natal Solidário” e o “Bazar Praticando o Desapego”. 

Manter os temas relacionados à responsabilidade social nos Projetos Interdisciplinares 

(cursos presenciais) e em disciplinas ofertadas em cursos presenciais e à distância, de 

graduação tecnológica e graduação bacharelado do Unihorizontes.  

Acompanhar e avaliar o plano de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos 

cursos de graduação presencial e a distância para atividades de extensão. 

Intensificar atividades (palestras, mesas redondas, workshops) referentes aos temas: Ética, 

democracia e cidadania; Estado, sociedade e trabalho; Educação e desenvolvimento 

humano e social; Cultura, arte e comunicação; Ciência, tecnologia e inovação; Promoção 

da saúde e prevenção de doenças; Acessibilidade e inclusão social; Meio ambiente, 

sustentabilidade e intervenção humana; Cidades, habitação e qualidade de vida; Processos 

de globalização e política internacional; Sociodiversidade e multiculturalismo, na semana 

do Projeto Interdisciplinar realizada semestralmente. 

Intensificar a divulgação dos serviços prestados pelo NAF e pelo NAJ. 

Intensificar os contatos com professores estrangeiros a fim de desenvolver pesquisas em 

conjunto. 

Manter a palestra de abertura dos cursos de graduação tecnológica e graduação 

bacharelado na modalidade à distância com transmissão simultânea via web. 

Intensificar e divulgar a Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social para a 

comunidade interna e externa. 

Intensificar a participação dos discentes do Programa de Mestrado na Semana do Projeto 

Interdisciplinar e de Extensão, nas bancas de apresentações de trabalho, nas avaliações 

das apresentações e como palestrantes. 

Intensificar e aprimorar o processo de internacionalização da Instituição, objetivando a 

aproximação dos seus pesquisadores com pesquisadores de instituições de outros países, 

bem como a publicação de artigos em periódicos internacionais. 
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Implantar e consolidar o Repositório Institucional Unihorizontes. 

Incentivar a realização de visitas técnicas virtuais com os alunos em setores e organizações 

relacionados aos cursos oferecidos. 

Implantar sistema para realizar matrícula virtual de calouros. 

Incrementar a divulgação da Revista Eletrônica de Extensão do Unihorizontes. 

Inovar as campanhas internas para aumento da participação dos alunos nas atividades 

extracurriculares com disponibilização de horas complementares para os alunos 

participantes. 

Intensificar o uso dos canais de comunicação dos alunos com a Instituição por meio do fale 

conosco, fale com o coordenador, ouvidoria, caixas de sugestões e salas virtuais de 

atendimento. 

Intensificar o processo de integração dos alunos de pós-graduação com o ensino médio. 

Manter programas de apoio ao discente com adesão ao PROUNI, FIES, Quero Bolsa e 

Educa mais Brasil.  

Manter e intensificar a parceria com o Banco SICOOB NOSSACOOP para financiamento 

estudantil para os alunos dos cursos de graduação tecnológica e graduação bacharelado, 

presencial e à distância, bem como para os alunos dos cursos de pós-graduação lato e 

stricto sensu. 

Manter e intensificar os convênios com empresas parceiras para a oferta de estágios e 

colocação profissional dos nossos discentes. 

Intensificar o plano de ação Institucional de curso tendo em vista a participação dos alunos 

no ENADE 2021. 

Manter a divulgação o boletim “Fique Por Dentro” semanalmente para discentes, docentes 

e funcionários. 

Mudar a periodicidade das publicações da Revista Eletrônica “Horizontes Interdisciplinares 

da Gestão” do Unihorizontes para quadrimestral. 

Acompanhar o plano de ação dos coordenadores de curso tendo em vista os resultados 

apresentados na avaliação institucional. 

Revisar e atualizar, semestralmente, todos os subtemas dos Projetos Interdisciplinares dos 

cursos presenciais de graduação bacharelado e graduação tecnológica, e os temas quando 

necessário. 

Revisar, semestralmente, os manuais de PI, Mesa Redonda, Projeto de Extensão e 

Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Manter as atividades das mesas redondas proporcionando ao estudante uma sólida 

capacitação nos temas de formação geral em conformidade com as diretrizes curriculares 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela Portaria do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 444, de 30 de maio de 2018 e nº 518 de 31 de 

maio de 2019. 

Acompanhar os resultados das reuniões dos coordenadores de curso com os 

representantes de turma. 

Ampliar os tipos requerimento online, inicialmente com a “Declaração Simples”, “Histórico”, 

“Requerimento de Prova Supletiva” e “Requerimento de Prova Especial”. 

Manter e intensificar a realização do Projeto 50+ na modalidade virtual. 

Continuar com a implantação do escopo da secretaria digital. 

Manter os cursos realizados pelo NAF na versão online. 

Aprimorar as salas virtuais no site institucional para atendimento dos coordenadores de 

cursos aos alunos. 

Manter revisado e atualizado o conteúdo do site do mestrado com periodicidade mensal, 

nas versões português e inglês. 

Revisar e racionalizar o portal do aluno. 

Diversificar a rede social Instagram estendendo-a para os polos parceiros dos cursos EaD 

com conteúdos exclusivos. 

Criar atendimento remoto nos núcleos NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal Da Receita 

Federal) e NAJ (Núcleo de Assistência Jurídica). 

Organizar o processo de aplicação de prova online para os cursos em EAD garantindo a 

segurança e credibilidade do processo avaliativo. 

Criar o NAC (Núcleo de Apoio a Carreira) do Curso Gestão de Recursos Humanos. 

Identificar recursos mais avançados do Moodle e do Teams permitindo melhorias na 

qualidade e dinâmica das aulas remotas. 

Implantar o ‘fale com a bibliotecária’, sala virtual na plataforma Teams com objetivo de 

orientar a comunidade acadêmica e tirar dúvidas de TCC, PI e como recuperar artigos 

científicos da graduação, pós-graduação e mestrado. 

Criar repositório de vídeos tutoriais para acesso aos professores e alunos, objetivando dar 

suporte na Plataforma Moodle e Teams. 

Organizar eventos para aperfeiçoamento acadêmico e profissional dos alunos no canal do 

YouTube. 
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Criar podcasts, para tratar temas da atualidade relacionados às áreas de conhecimento dos 

cursos. 

Transmitir ao vivo pelo IGTV (Instagram) as colações de grau interna para 

acompanhamento dos familiares e amigos pelo celular. 

Criar Instagram e Facebook para os Polos de Ensino a Distância da IES. 

Manter e intensificar as políticas de capacitação e de acompanhamento do trabalho 

docente. 

Manter os planos de carreira definido para o corpo docente e técnico-administrativo. 

Aprimorar os processos de acompanhamento, controle e eficiência para a redução da 

inadimplência. 

Manter e intensificar o programa de treinamento para o corpo técnico-administrativo do 

Unihorizontes, visando a constante melhoria do atendimento. 

Manter a rematrícula online para todos os cursos presenciais e a distância de graduação 

tecnológica e graduação bacharelado da Instituição. 

Manutenção da criação de manuais, tutoriais e vídeos para facilitar o entendimento de 

docentes e discentes das plataformas utilizadas pelo Unihorizontes. 

Intensificar a campanha de recuperação/reintegração dos alunos desistentes dos cursos 

durante a vigência da pandemia Covid 19. 

Criar cartilha informativa para os funcionários recém admitidos com conteúdos sobre 

legislação trabalhista, acordos sindicais, direitos e deveres do funcionário, sob a 

responsabilidade do Setor de Pessoal. 

Criar informativo jurisprudencial relacionado ao Ensino Superior para oferecer subsídios a 

gestão da Instituição. 

Ampliar a memória dos computadores, quando necessário, e dar manutenção nos kits 

multimídia. 

Dar manutenção preventiva nos softwares dos laboratórios de Engenharia. 

Manter o cadastro de acesso à rede wifi, por aluno, para não sobrecarregar a rede wireless. 

Melhorar o sistema de sonorização do Auditório da Unidade Santo Agostinho. 

Melhoria no prazo de SLA para suporte (e-mail) aos alunos e professores em tempo de 

pandemia. 

Criar canais de vídeos tutoriais para utilização dos docentes e discente, apresentando 

ferramentas e recursos das plataformas tecnológicas. 

Melhorar a performance nas querys que geram os dados de carga das plataformas de 

ensino à distância. 
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Aprimorar as condições técnicas dos profissionais de limpeza sobre a forma correta e 

necessária de desinfecção de salas, mobiliário, carteiras e sanitários. 

Preparar e implementar, quando do retorno às aulas presenciais, plano de comunicação 

(juntamente com o Marketing) para divulgação de informações sobre ações de limpeza, 

conscientização da comunidade acadêmica sobre práticas de preservação da saúde, 

respeito às regras de distanciamento nas dependências do estabelecimento de ensino. 

Melhorar a conscientização dos discentes, docentes e funcionários sobre a importância do 

uso correto e responsável das instalações sanitárias, maquinário e objetos em ambientes 

coletivos, principalmente em virtude de um cenário de pandemia. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de avaliação institucional do Centro Universitário Unihorizontes contempla o 

desenvolvimento de um processo de caráter formal e visa dar continuidade às iniciativas 

institucionais voltadas para o aperfeiçoamento da proposta pedagógica de cada curso e 

melhoria no processo de gestão acadêmica.  

 

A continuidade desse processo oferece suporte para correção de rumos e desenvolvimento 

de novas rotas para a Instituição, possibilitando a elevação dos níveis de qualidade 

acadêmica, técnico-administrativa e de gestão, ao evidenciar o caminho a ser percorrido para 

o alcance dos resultados de melhoria dos serviços educacionais oferecidos à comunidade. 

 

É importante ressaltar que os instrumentos de avaliação institucional são periodicamente 

revisados e outros elaborados conforme a necessidade da Instituição, com vistas a 

atualização constante das informações necessárias para um planejamento eficiente e 

construtivo, considerando o atual contexto da educação superior. 

 

Uma vez que o PDI prevê a condução estratégica da Instituição para o período de cinco anos, 

e a avaliação institucional permite que a Instituição tenha informações para atuação 

acadêmica e gerencial, os dois instrumentos se completam no sentido da implementação e 

da correção dos processos acadêmicos, visando uma melhoria contínua das condições de 

oferta dos cursos, bem como uma revisão da proposta estratégica e pedagógica da Instituição. 
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Destacam-se os esforços no aprimoramento do Projeto Interdisciplinar, o qual vem sendo 

estruturado de modo a oferecer novas opções de atividades complementares, visando um 

maior envolvimento dos alunos com a Instituição durante esse período. De acordo com essa 

nova concepção, os alunos das turmas que não desenvolvem o Projeto Interdisciplinar 

participam de forma mais efetiva no planejamento e na implementação das atividades 

complementares, desenvolvendo mesas redondas e projetos de extensão. As mesas 

redondas contemplam temáticas de formação geral, que atendeu em 2018 a Portaria do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº444, de 30 de maio de 2018 e, em 2019 e 

2020, a Portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa (INEP) nº 518, de 31 de maio de 

2019, que são realizadas pelos alunos dos últimos semestres dos cursos de graduação 

bacharelado e dos cursos de graduação tecnológica. Os projetos de extensão são realizados 

pelos alunos do penúltimo semestre dos cursos de graduação bacharelado em Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Serviço Social e 

pelos alunos do penúltimo semestre dos cursos de tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Privada, Logística 

e Marketing, considerando o avanço dos mesmos nos campos dos conhecimentos, 

habilidades e competências desenvolvidas ao longo dos semestres.  

 

Ciente do seu compromisso com a comunidade de ser uma IES responsável e integrada com 

as demandas locais e regionais, o Centro Universitário Unihorizontes busca sensibilizar e 

estimular não só a comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa da 

importância e do papel da Responsabilidade Social, por meio de ações importantes, dentre 

elas destacam-se: a manutenção e ampliação da prestação dos serviços disponibilizados pelo 

Núcleo de Assistência Judiciária (NAJ) e Núcleo de Assistência Fiscal (NAF), com o objetivo 

de atingir uma maior quantidade de pessoas assistidas, a manutenção dos Programas de 

Apoio ao Discente – FIES, ProUni, Quero Bolsa e Educa mais Brasil, a participação no 

Programa Nacional de Ensino Responsável, promovido pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras do Ensino Superior – ABMES, além da realização de campanhas como, por 

exemplo, “outubro rosa”, que visa conscientizar sobre a importância da prevenção contra o 

câncer de mama, “novembro azul”, visando conscientizar sobre a importância da prevenção 

contra o câncer de próstata e o Natal Solidário, com arrecadação de roupas e brinquedos para 

serem doados a instituições que atendem crianças em situação de acolhimento institucional.  

 

A partir de 2020, disciplinas inovadoras obrigatórias comuns a todos os cursos e disciplinas 

transdisciplinares passaram a integrar a matriz curricular de todos os cursos de graduação 
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bacharelado e graduação tecnológica, além de dois projetos de extensão. Ressaltando-se 

ainda, a implantação, em 2020 do Projeto de Extensão do Unihorizontes para cumprimento 

de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação presencial 

e a distância para atividades de extensão. 

 

Assim, para os cursos de Graduação Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis e 

Serviço Social, os alunos deverão cursar 02 disciplinas obrigatórias de extensão (Introdução 

à Extensão e Diversidade na Sociedade Brasileira), no total de 100 horas/relógio, 02 projetos 

de extensão, no total de 160 horas/relógio e 40 horas/relógio de atividades complementares 

de extensão, com a participação da Instituição para a oferta de atividades extensionistas, 

perfazendo um total de 300 horas/relógio em disciplinas e atividades de extensão. 

 

Para os cursos de Graduação Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo,  Direito, Engenharia 

Civil e Engenharia de Produção, os alunos deverão cursar 02 disciplinas obrigatórias de 

extensão (Introdução à Extensão e Diversidade na Sociedade Brasileira), no total de 100 

horas/relógio, reslizar 02 projetos de extensão, no total de 160 horas/relógio e 80 horas/relógio 

de atividades complementares de extensão, com a participação da Instituição para a oferta 

de atividades extensionistas, perfazendo um total de 340 horas/relógio em disciplinas e 

atividades de extensão. 

 

Já para os cursos de Graduação Tecnológica os alunos deverão cursar 01 disciplina 

obrigatória de extensão (Introdução à Extensão)no total de 50 horas/relógio, 01 projeto de 

extensão, no total de 80 horas/relógio e 32 horas/relógio de atividades complementares de 

extensão, com a participação da Instituição para a oferta de atividades extensionistas, 

perfazendo um total de 162 horas/relógio em disciplinas e atividades de extensão. 

 

Registra-se a reorganização e atualização da Resolução de Atividades complementares 

aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE em dezembro de 2019 

contemplando as novas modalidades de atividades complementares. 

 

Buscando continuamente o aprimorando do processo de comunicação com a sociedade, o 

Centro Universitário Unihorizontes desenvolve ações importantes, a saber:  

 

- Utilização do site youtube para a postagem de lives, vídeos de palestras e eventos, tendo 

em vista que a comunicação virtual tem sido eficaz na veiculação de informações, bem como 
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através do envio de e-mails, do jornal online, do site intitucional, de releases, dos boletins 

online e via whatsApp, entre outros; e,  

 

- Estratégias de comunicação voltadas para as mídias sociais com a implantação de ações 

de marketing nas mídias sociais tais como Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ e 

Youtube. Tais ações podem potencializar as possibilidades de informação e aumentar a 

interação entre a Instituição e o usuário por meio das mídias sociais, com a postagem de 

conteúdos adequados de cada rede como vídeos de palestras e eventos, tendo em vista que 

a comunicação virtual tem sido eficaz no marketing de relacionamento institucional com o seu 

público. 

 

Ressalta-se que o corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes apresenta um nível 

de qualificação significativo. Para todos os cursos existe uma prioridade para professores 

mestres e doutores nos processos de seleção, sendo que nos cursos de graduação 

tecnológica, a vivência profissional é fortemente considerada pelo Unihorizontes, em 

atendimento as Diretrizes Curriculares destes cursos.  

 

Em relação à pós-graduação, vale ressaltar que o Programa de Mestrado do Unihorizontes, 

recomendado pela CAPES, titulou, até 31/12/2020, 693 (seiscentos e noventa e três) mestres, 

sendo que destes 48 (quarenta e oito) concluíram o curso em 2018; 42 (quarenta e dois) 

concluíram o curso em 2019 e 27 (vinte e sete) concluíram o curso em 2020, mantendo a 

média de tempo de titulação de 25 meses. Destaca-se que no âmbito da Pós-Graduação do 

Centro Universitário Unihorizontes discute-se continuadamente com os coordenadores dos 

núcleos de pesquisa, estratégias de contato com empresas para a realização das pesquisas 

previstas nos núcleos NUPEC, NURTEG e NUCONT e maior divulgação dos resultados de 

pesquisa. 

 

Dentro das políticas de incentivo à capacitação, o Centro Universitário Unihorizontes manteve 

a concessão do desconto de 50% em cursos de graduação bacharelado, graduação 

tecnológica (presencial e à distância), pós-graduação lato e stricto senso e de extensão 

ofertados pelo Unihorizontes para funcionários e professores com mais de um ano na 

Instituição.  

 

Com a política de bolsa de estudos o Centro Universitário Unihorizontes proporciona a 

formação superior a funcionários do corpo técnico-administrativo e de pós-graduação para o 
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corpo funcional. No ano de 2018 foram beneficiados 20 integrantes do corpo técnico-

administrativo com bolsa de estudo de 100% nos cursos de bacharelado e graduação 

tecnológica e 01 (um) funcionário com bolsa de 50% no curso de mestrado da Instituição.  No 

ano de 2019 foram beneficiados 24 integrantes do corpo técnico-administrativo com bolsa de 

estudo de 100% nos cursos de bacharelado e graduação tecnológica e 01 (um) funcionário 

com bolsa de 50% no curso de mestrado da Instituição. Em 2020, foram beneficiados 17 

integrantes do corpo técnico-adinistrativo com bolsa de estudo de 100% nos cursos de 

bacharelado e graduação tecnológica. Em relação ao corpo docente, 08 professores foram 

beneficiados com bolsas, sendo 02 de doutorado e 06 de mestrado.  

 

Além disso, o Unihorizontes investe na capacitação docente por meio do Seminário 

Pedagógico e pela Semana de Capacitação Docente, ofertados semestralmente. Também 

são ofertados treinamentos em áreas específicas para o corpo técnico-administrativo, visando 

atender as necessidades da Instituição e dos funcionários. 

 

Ressalta-se também que o Centro Universitário Unihorizontes desenvolveu ações voltadas 

para a capacitação dos coordenadores de curso, do corpo técnico-administrativo e dos 

docentes, visando o conhecimento e a compreensão do novo paradigma educacional 

brasileiro apresentado por meio dos novos instrumentos de avaliação, regulação e supervisão 

do ensino superior.  

 

Quanto à gestão institucional, o Unihorizontes preza pela otimização de seus recursos de 

gestão, buscando tornar o coordenador um agente ativo na manutenção do corpo discente 

por meio de contato direto e atendimento individualizado ao aluno. O propósito é manter a 

proximidade com os alunos, independente do cenário, por acreditar que a conexão fortalece 

o aprendizado e crescimento da Instituição. Assim, em 2020, o Unihorizontes disponibilizou 

salas de atendimento virtual com horários exclusivos para atendimento remoto aos alunos, 

por meio da plataforma Microsoft Teams. Para isso foi criada uma página exclusiva no site 

com essas salas virtuais de cada curso e setor administrativo. 

 

A gestão da Instituição se baseia na profissionalização onde as competências de cada 

membro da gestão geram impacto positivo na comunidade acadêmica, e ainda, que o 

Regimento Geral da Instituição encontra-se revisado e modernizado, principalmente, no que 

tange a participação dos docentes e discentes no órgão maior de deliberação: CEPE - 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/free
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Com a necessidade de intensificar ações para acompanhar e reduzir a inadimplência dos 

alunos foi mantido a contratação de uma empresa terceirizada para uma atuação mais ágil 

nas cobranças.  

 

O Centro Universitário Unihorizontes se preocupa com a infraestrutura física, conservando e 

realizando a manutenção periódica das unidades. 

 

Na unidade Barro Preto a Instituição manteve os cursos de graduação bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e graduação tecnológica 

em Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão da Segurança Privada e em Logística. 

Ressalta-se que o curso de Engenharia Elétrica foi ofertado até o 1º semestre de 2019, sendo 

encerrado a partir do 2º semestre do referido ano. 

 

Na unidade Barreiro a IES manteve os cursos de graduação bacharelado em Administração, 

Ciências Contábeis, Direito e em graduação tecnológica em Logística. O curso de Tecnologia 

em Marketing começou a ser ofertado no 1º semestre de 2020. 

 

Permaneceram na unidade Santo Agostinho os cursos de graduação bacharelado em 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Serviço Social e graduação tecnológica em 

Gestão de Recursos Humanos. Ressalta-se que o curso de Ciências Econômicas foi ofertado 

até o 1º semestre de 2019, sendo encerrado a partir do 2º semestre do referido ano. 

 

Na modalidade à distância, foram oferecidos os Cursos de Graduação Bacharelado em 

Administração e os Cursos de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial, Gestão de 

Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Marketing, Logística e 

Processos Gerenciais. O Curso de Graduação Bacharelado em Ciências Contábeis começou 

a ser ofertado no 1º semestre de 2020. Ressalta-se que o curso de Serviço Social foi ofertado 

até o 1º semestre de 2019, sendo encerrado a partir do 2º semestre de 2019. 

No período de 04/08/2019 a 07/08/2019 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do Curso de Graduação em Engenharia de Produção e obteve a Nota 4. 

 

No período de 22 a 25/09/2019 o Unihorizontes recebeu concomitantemente, 03 (três) 

comissões in loco para Reconhecimento de cursos na modalidade de ensino à distância, a 

saber: Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial que obteve a Nota 4; Curso 
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de Graduação Tecnológica em Gestão de Recursos Humanos que obteve a Nota 3; e o Curso 

de Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais que obteve a Nota 4. 

 

No período de 25 a 28/09/2019 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco para 

Reconhecimento do Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Financeira na modalidade 

de ensino à distância, que obteve a Nota 4. 

 

Estamos aguardando as visitas in loco para o curso de Graduação Tecnológica em Marketing 

na modalidade à distância, já solicitado junto ao MEC, porém está suspenso devido à 

Pandemia Covid 19. 

 

Em 2020 protocolamos no e-MEC a solicitação de Recredenciamento do Centro Universitário 

Unihorizontes e Recredenciamento da oferta de cursos em EAD. 

 

Por fim, apesar da Pandeia do Covid 19, terminamos o triênio com pontos positivos, dentre 

eles podemos destacar: 

 

1- A Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da mantenedora, a Reitora, o Vice-Reitor, o 

Pró-Reitor de Graduação e Extensão, os Coordenadores dos Cursos e todos os Docentes, se 

reuniram para a realização da Semana de Planejamento e Desenvolvimento dos Planos 

de Ensino, onde puderam fazer a revisão, atualização e, em alguns casos, na criação dos 

planos de ensino das disciplinas que se incorporaram aos novos projetos pedagógicos dos 

cursos do Unihorizontes aprovados pelo Conselho Universitário no final de 2019; 

 

2- Realização do Projeto 50+ compreendendo com cursos, palestras e oficinas com a 

participação da comunidade acadêmica e disponibilizada para o público externo com o 

objetivo principal da incorporação da terceira idade aos propósitos sociais do Centro 

Universitário Unihorizontes; 

 

3- Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso online. O Unihorizontes também se reinventou 

e inovou na condução da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), adotando 

formato alternativo devido a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social, mas sem perder 

a qualidade do ensino. Neste sentido, pensando na segurança dos alunos, dos professores 

participantes das bancas e dos professores orientadores, as defesas de TCC dos cursos 

presenciais de graduação bacharelado e graduação tecnológica, que anteriormente eram 
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realizadas presencialmente, foram conduzidas remotamente, via Microsoft Teams. O período 

das defesas foi agendado de acordo com as datas previamente estabelecidas no calendário 

acadêmico da Instituição, respeitando os horários das aulas, os critérios de apresentação e 

avaliação como no formato presencial. Devido ao sucesso dessa modalidade de defesa de 

TCC, as bancas continuarão acontecendo remotamente enquanto durarem as medidas de 

prevenção a pandemia da Covid-19 e o distanciamento social recomendados pelos órgãos 

competentes e adotados pelo Unihorizontes.  

 

4- Criação e consolidação da Revista Eletrônica de Extensão do Unihorizontes, onde são 

publicados os melhores projetos e extensão elaborados pelos alunos no semestre anterior à 

sua publicação; 

 

5- Foram feitas várias palestras e lives online, em 2020, e presenciais, em 2018 e 2019, com 

uma participação maciça dos nossos alunos, professores e no caso das online, participação 

da comunidade externa; 

 

6- Aquisição de duas bibliotecas virtuais, organizadas pela Pearson e pela Sagha, cujo acervo 

é composto por 8.649 títulos. 

 

7- Implantação e consolidação da Plataforma Teams: A ferramenta tecnológica institucional 

para as aulas remotas ao vivo foi o aplicativo Team, da Microsoft, com a qual o Unihorizontes 

tem parceria e isso com certeza trouxe muitas vantagens para a oferta das disciplinas na 

modalidade remota, além de padronizá-las em todas as disciplinas e cursos. 

 

8- Capacitação expressiva do pessoal técnico-administrativo em 2019 e 2020 em cursos e 

lives, com temas relativos a: Inteligência Artificial na educação: desafios e perspectivas; 

LGPDP na Prática: como implantar a Lei Geral de Proteção de Dados nas escolas; Webinar 

ENTENDA O QUE É LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); WEBINAR Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD) em Cloud Computing: como se prepararWebinar; Desafios da 

Educação em 2020 - Melhores Práticas e Perspectivas para o próximo ano, entre outros, 

oferecidos pela ABRAFI, ABMES, HOPER e SINEP-MG. 

 

9- Aquisição de softwares por meio de parceria com a Microsoft que trouxe benefícios aos 

alunos e vai facilitar a realização de trabalhos acadêmicos devido a possibilidade de acesso 

ao pacote office (Word, Excel e Power Point), seja de forma online ou baixando o instalador 
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para o seu dispositivo, assim que todos os alunos forem cadastrados. Enquanto existir o 

vínculo do aluno com a nossa Instituição o aluno terá o licenciamento dos softwares do pacote. 

 

10- Semana do Projeto Interdisciplinar online. É possível afirmar que se tratou de um dos 

maiores eventos de educação online de Minas Gerais. Foram palestras, workshops, oficinas, 

bancas e apresentações de resultados de pesquisas desenvolvidas pelos alunos do 

Unihorizontes relacionadas a temas como a Administração, Arquitetura, Contabilidade, 

Direito, Engenharia, Marketing, Serviço Social, Segurança e Gestão. 


