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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 Física
- Compreende a Dimensão 7 (Infraestrutura) do SINAES.

Estes eixos, facilitam o desenvolvimento do relatório de autoavaliação e o processo avaliativo
em sua integralidade, além de permitir estabelecer coerência e continuidade entre os dados.
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Vale ressaltar, entretanto, que em 2021 a CPA realizou alterações na escala do formulário de
avaliação, o que impactou em resultado baixo nas avaliações, fazendo com que os dados
obtidos nessas avaliações não espelhassem/refletissem a realidade da Instituição. Nesse
sentido, mesmo mantendo a mesma escala a CPA fará um novo escalonamento dos valores
para o próximo ano, permitindo corrigir os desvios encontrados.
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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

Presidente da Comissão Própria de
Profa. Ana Lúcia Magri Lopes

Avaliação - CPA e Coordenadora de
Avaliação Institucional

Prof. Arimar Cólen Gontijo

Representante da Coordenação de Cursos
da Graduação

Profa. Dra. Caissa Veloso e Sousa

Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha

Fernanda Fortes Machado

Miriam Fernandes Amaral

Representante do Corpo Docente

Representante da Pós-Graduação e
Pesquisa

Representante do Corpo Discente

Representante do Corpo Técnico
Administrativo
Engenheiro Eletricista da CEMIG –

Jeferson Inácio Lopes

Companhia Energética de Minas Gerais –
Representante da Sociedade Civil
Organizada

Fonte: Ato de Designação Nº 01/2021
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1.3 Planejamento Estratégico de Autoavaliação

Este relatório na sua versão parcial de Autoavaliação relativo ao ano de 2021 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 parciais desse programa relativo ao ano de 2021, 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 em 2021 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.

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

15

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 em 2021.

Na modalidade de ensino presencial foram ofertados, em 2021, 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, Logística e Marketing.

Na modalidade de ensino a distância foram ofertados, em 2021, os Cursos de Graduação
Bacharelado em Administração e Ciências Contábeis, bem como os Cursos de Graduação
Tecnológica em Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos,
Gestão Financeira, Marketing, Processos Gerenciais e Logística.

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.

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

eixos/dimensões:
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional;
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional;
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021
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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 pósgraduação lato sensu e stricto sensu e sobre as práticas de gestão acadêmico-administrativa,
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 (2007-2008); E-MEC (2009); E-MEC (20082010); E-MEC (2009-2011); E-MEC (2010-2012); E-MEC (2011-2013); E-MEC (2012-2014);
E-MEC (2015 versão parcial); E-MEC (2016 versão parcial); E-MEC (2015-2016-2017 versão
integral); E-MEC (2018 versão parcial); E-MEC (2019 versão parcial); E-MEC (2018-20192020 versão integral).
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021
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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 acadêmicopedagógica 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 da 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 parcial relativo a 2021, constam informações sobre a percepção dos alunos
dos cursos presencias e a distância, a respeito dos serviços prestados pelo Unihorizontes.

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
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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; pelo setor de Comunicação, Integração e Marketing; pela Biblioteca; pelo setor
Financeiro e de Informática.

Apesar do histórico da Avaliação Institucional desde 2001, neste ano de 2021, os resultados
das avaliações foram analisados levando-se em consideração a alterações feitas nos
formulários em 2020 e mantido em 2021, no sentido de se adequar ao modelo de aula remota
devido ao cenário de pandemia da COVID-19 vivenciado 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:

a) Secretaria de Ensino

A Secretaria de Ensino das três unidades foi avaliada nos seguintes itens em 2021.
- 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 ligeiro aumento do nível de satisfação do corpo discente quando se compara o
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1º e o 2º semestres de 2021, considerando todos os itens avaliados. Observa-se no gráfico 1,
que esse ligeiro aumento nos quatro itens avaliados se deu pelo fato de a minoria dos alunos
terem tido contato com esse setor ao longo do referido ano devido à modalidade de aula
remota adotada pela Instituição em detrimento do isolamento social causado pela pandemia
da COVID-19.
Gráfico 1 - Secretaria de Ensino das Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro
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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.

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 a ‘atendimento de qualidade’ realizados ao longo do ano de 2021,
objetivaram desenvolver as competências e as técnicas essenciais para um bom atendimento
telefônico, aprimorando a comunicação e desenvolvendo a postura profissional do funcionário.
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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, em que 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 em 2021.
- 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
- Qualidade e visibilidade das campanhas publicitárias

A avaliação do Setor de Comunicação, Integração e Marketing das unidades Santo Agostinho,
Barro Preto e Barreiro apresenta um nível de satisfação na maioria dos indicadores avaliados
em 2021, quando se compara os dois semestres do referido ano. O gráfico 2 aponta que
quase a metade dos itens avaliados manteve o mesmo percentual de satisfação tanto no 1º
semestre, quanto no 2º semestre de 2021.

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

21

Gráfico 2 - Assessoria de Comunicação, Integração e Marketing – Unidades Santo Agostinho,
Barro Preto e Barreiro
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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 em 2021:
- 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
- Contribuição das referências bibliográficas disponibilizadas na biblioteca para o
enriquecimento do seu aprendizado
- Qualidade do material disponibilizado nas bases de dados
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- Contribuição da biblioteca virtual para o desenvolvimento das atividades acadêmicas
- Qualidade dos serviços prestados (reserva online, consulta online)

Conforme apresentado no gráfico 3, a avaliação das Bibliotecas das unidades Santo
Agostinho, Barro Preto e Barreiro apresentou um aumento do nível de satisfação na média
dos sete itens avaliados, quando se compara o 1º semestre e o 2º semestre de 2021. Destacase que em 2021, 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 3 - Biblioteca – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro
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Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

Durante o ano de 2021, 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 desenvolvidas ao longo do ano.
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d) Financeiro

O setor Financeiro foi avaliado nos seguintes itens em 2021:
- 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
pequeno aumento do nível de satisfação dos usuários, quando comparado o 1º semestre e o
2º semestre de 2021, apesar da dificuldade de acesso à Instituição em detrimento das
medidas restritivas causada pela pandemia da COVID-19, bem como a redução do número
de funcionários no setor.
Gráfico 4 - Financeiro – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro
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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 no seguinte item em 2021:
- Suporte ao aluno

A avaliação desse item do setor de Informática apresentou no 2º semestre de 2021 um nível
de satisfação igual ao 1º semestre do referido ano. (Gráfico 5).
Gráfico 5 - Informática – Unidades Santo Agostinho, Barro Preto e Barreiro
Informática
80
60
40
20
0

68

68

2021.1

2021.2

Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

O percentual de satisfação dos usuários em 2021 pode ser considerado relativamente bom, o
que se deve, em grande parte, ao trabalho de conscientização feito com os estagiários deste
setor. Destaca-se que os estagiários dos laboratórios de informática têm formação em cursos
técnicos de informática 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

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

25

a ser desenvolvida em sala de aula, mediante reserva via e-mail direcionada ao setor, quando
da modalidade de aula presencial.
f) Serviços Gerais

No ano de 2021, o setor de Serviços Gerais não foi avaliado em detrimento das medidas
restritivas de distanciamento social e as aulas terem sido ministradas de forma remota.

Ressalta-se que a decisão tomada pela Reitoria de não terceirizar os serviços de limpeza e
contratar profissionais para a execução dos serviços gerais foi mantida.

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

No ano de 2021, este setor não foi avaliado em detrimento das medidas restritivas de
distanciamento social e as aulas terem sido ministradas de forma remota.

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.
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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.
2.1.2 Ensino a distância (EAD)

Em 2021, os alunos do ensino a distância avaliaram o Tutor Virtual, o Assistente de Polo, as
Práticas Pedagógicas, o Setor Financeiro, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
relativos aos cursos de graduação bacharelado em Administração e Ciências Contábeis, bem
como da graduação tecnológica em Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Financeira, Marketing, Processos Gerenciais, Logística e, a
Coordenação de Curso.
Na avaliação relativa ao ‘Tutor Virtual’, dois indicadores se destacaram com variação positiva,
considerando a média dos dois semestres de 2021, quais sejam: ‘Clareza nas explicações e
respostas dadas aos alunos’ e ‘Acompanhamento e incentivo aos alunos para participar de
fóruns, chats, dentre outros. Os demais apresentaram uma redução de até três pontos
percentuais em relação ao mínimo exigido pela IES que é de 80% (Gráfico 6).
Gráfico 6 – Tutor Virtual
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Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

À semelhança da avaliação anterior, observa-se um percetual positivo relativa a “Avaliação
do Polo”, em que a maioria dos indicadores apresentou variação de 81% e 82%, considerando
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a média dos dois semestres de 2021, destacadamente, os indicadores ‘Conduta adequada na
aplicação da prova presencial’ e ‘Qualidade dos serviços prestados’, com exceção apenas do
indicador ‘Qualidade no atendimento do Assistente ao aluno durante as visitas e atividades
presenciais no Polo’, que apresentou uma redução de três pontos percentuais em relação ao
mínimo exigido pela IES que é de 80% (Gráfico 7).
Gráfico 7 – Avaliação do Polo
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Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

Assim como nos demais setores, dois dos indicadores do “Setor Financeiro” apresentaram
avaliação satisfatória, com destaque para a ‘Qualidade dos serviços prestados’ e ‘Qualidade
no processamento e envio do boleto bancário’. Já os indicadores realtivos ao ‘Atendimento
telefônico’ e ‘Retorno das demandas apresentadas’ apontaram, respectivamente, sete e cinco
pontos percentuais em relação ao mínimo exigido pela IES que é de 80% (Gráfico 8).
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Gráfico 8 – Setor Financeiro
Média 2021.1 e 2021.2
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Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

Em relação à Secretaria de Ensino, todos os indicadores avaliados (Atendimento telefônico,
Retorno das demandas apresentadas e Qualidade dos serviços prestados) apresentaram
percentuais de satisfação inferiores ao mínimo exigido pela IES que é de 80% (Gráfico 9).
Gráfico 9 – Secretaria de Ensino
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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 dois dos indicadores, a sabaer: ‘Usabilidade de navegação no ambiente
virtual de aprendizagem’ e ‘Layout do material na plataforma’. Os indicadores relativos ‘as
ferramentas síncronas (chats, internet, telefone, etc) são adequadas’ e ‘Os recursos
tecnológicos utilizados no curso são adequados e suficientes’ alcançaram os mesmos
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percentuais de satisfação do usuário (79%, respectivamente), porém, inferior ao mínimo
exigido pela IES que é de 80% (Gráfico 10).
Gráfico 10 – Ambiente Virtual
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83
82
81
80
79
78
77
76

82
81
79

79

Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional

Em relação à avaliação da coordenação de cursos, na modalidade EAD, observa-se que o
indicador relativo ao ‘Retorno das demandas apresentadas’, apontou para um percentual de
80% de satisfação do usuário. Já outros dois indicadores (‘Disponibilidade no horário previsto
para atendimento’ e ‘Relacionamento com os alunos’) apontaram níveis de satisfação do
usuário inferior ao mínimo exigido pela IES, que é de 80%. 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 11).
Gráfico 11 – Coordenação de Cursos EAD
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Fonte: Dados analisados pela Coordenação de Avaliação Institucional
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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.

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,
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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);

- 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;
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- 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;

- Avaliação do tutor virtual, do polo, do setor financeiro, da secretaria de ensino, 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 2021, manteve
a adaptação feita no ano anterior, em detrimento da pandemia da COVID-19, considerando
que as aulas dos cursos presenciais estavam sendo ministradas na modalidade remota.
Dessa forma, a avaliação do grupo focal foi realizada com a participação dos representantes
de turmas de cada semestre e de cada curso e unidade.
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Em 2021, também foi mantido o questionário com a escala de nota de 1 a 10 para cada item
avaliado, e aplicado no formato online (PAI 3ª Fase) para os alunos de todos os cursos
presenciais e a distância.

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
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.
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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
• 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
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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
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
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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
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
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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:
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,
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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.

Nesta fase os alunos acessam, mediante login e senha, o portal acadêmico e respondem via
web ao instrumento, de caráter quantitativo. 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 foi mantida, em 2021, 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, em 2021, 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
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questões para cada categoria avaliada, ou seja, tutor virtual, avaliação do polo, setor
financeiro, secretaria de ensino, ambiente virtual e coordenação de curso. Também foi
mantida, em 2021, 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 2021 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 2019.
No segundo semestre de 2021, o formulário de avaliação foi disponibilizado para os alunos
que concluíram o curso no segundo semestre de 2019.

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 2022, encaminhar o formulário de avaliação via
google docs para todos os alunos que se formaram no primeiro semestre de 2020, em todos
os cursos oferecidos na Instituição e, no segundo semestre de 2022, encaminhar o formulário
via google docs para todos os alunos que se formaram no segundo semestre de 2020.

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
2021, foi mantido o instrumento de avaliação da pós-graduação com as alterações tanto no
formato e na 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 é 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.
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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 técnicoadministrativo, 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 quatorze 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
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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.

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
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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.

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 representantes dos 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
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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 do 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 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.

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, restringiu-se somente à apresentação dos
resultados gerais do PAI Discente on-line, realizada pelo corpo discente das unidades Santo
Agostinho, Barro Preto e Barreiro, em 2021, por serem dados quantitativos e de melhor
visualização. 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 em
2021 pelos discentes da unidade Santo Agostinho, Barreiro e Barro Preto, apontaram
acréscimo de um ponto percentual no nível de satisfação da utilização do Portal Acadêmico e
da Plataforma Moodle, passando de 69% para 70% e de 66% para 67%, respectivamente. Já
os resultados das avaliações da Secretaria de Ensino e da Biblioteca apresentaram acréscimo
de dois pontos percentuais do nível de satisfação dos usuários, passando de 62% para 64%
e de 70% para 72%, respectivamente. Todavia, os setores que mais se destacaram com um
acrécimo de três pontos percentuais foram a Assessoria, Comunicação e Marketing e
Financeiro, passando de 66% para 69% e 65% para 68%, respectivamente. O setor de
Informática apresentou estabilidade com percentual de 68% tanto no primeiro, quanto no
segundo semestre de 2021. Esses resultados, apesar de não alcançarem o percentual mínimo
de satisfação exigido pela IES, que é de 80%, começam a apresentar um acréscimo em
termos de pontos percentuais quando comparado com o primeiro ano de pandemia, em 2020,
em que todos os setores avaliados apresentaram, à época, um decréscimo em termos de
pontos percentuais, devido ao ano atípico de isolamento social proporcionado pela pandemia
da COVID-19 (Gráfico 12).
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Gráfico 12 - Média Geral dos Setores do Unihorizontes – Unidades Santo Agostinho, Barro
Preto e Barreiro
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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 2021 optou-se por não realizar a avaliação, uma vez que
ela é aplicada presencialmente e, devido à modalidade de aula remota ocasionada pelo
distanciamento social em consequência da pandemia da COVID-19, esse procedimento
tornou-se inviável.

Em 2021, após análise criteriosa dos resultados do PAI, no que se refere ao Eixo 1, buscouse 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
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avaliações e da divulgação dos resultados que serão realizados em 2022, 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.
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;
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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
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;
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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;
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 pósgraduação (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 pósgraduando 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;
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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.

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, foram 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.

Em 14/06/2021 foi publicada a Portaria nº 580 de Reconhecimento do Curso de Engenharia
de Produção.

No ano de 2021, ainda estávamos ante a Pandemia da Covid 19 e as aulas continuaram a ser
ministradas remotamente, obedecendo um mesmo padrão para todas as disciplinas ofertas
em todos os cursos, conforme diretrizes abaixo:
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O nosso Projeto Pedagógico Institucional está estruturado em pilares que levam em
consideração, dentre outros aspectos, os valores institucionais, o sistema de créditos, a
valorização da formação continuada e a relação interdisciplinar e transdisciplinar na
construção e na difusão do conhecimento.

Outro aspecto do Projeto Pedagógico Institucional destacado são as competências
concebidas para a formação pessoal e profissional dos nossos alunos. Essas competências
constam nos planos de ensino de cada disciplina.

Até retomarmos com segurança e legitimidade as aulas presenciais, 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 blackboard, disponibilizadas pela equipe
EAD do Unihorizontes.

A plataforma Moodle é o Ambiente Virtual onde foram hospedados os conteúdos, e todas as
orientações quanto as disciplinas ministradas por meio de aulas remotas e aulas remotas
assíncronas, tais como textos, artigos, capítulos de livros, apostilas, slides, vídeos, vídeoaulas; 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.

A plataforma Moodle está 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.

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 ministrar as disciplinas remotas assíncronas não estiveram
presentes nos horários e turnos previstos da disciplina (as aulas foram gravadas). Neste caso,
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o Pró-Reitor de Graduação e Extensão definiu o horário em que o professor registrou o seu
ponto e esteve disponível para atendimento do aluno no Microsoft Teams.

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.

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 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.

A ferramenta tecnológica institucional para as aulas remotas foi o aplicativo Teams, da
Microsoft, com a qual o Unihorizontes tem parceria.

O Centro Universitário Unihorizontes recomendou fortemente que as aulas remotas fossem
divididas em momentos para criar uma dinâmica mais atraente para os alunos, como, por
exemplo, momento de aulas expositivas, momento de 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.

Importante:

1 - As vídeo-aulas foram de autoria do professor da disciplina. Foi vedado o uso de vídeoaulas de professores de outra IES ou de material com referência ou logomarca de outra IES
onde o professor porventura lecionasse.

2 - Somente puderam ser utilizados vídeos baixados da internet se o mesmo fosse de domínio
público.

3 - O Professor deveria dar um intervalo de 15 minutos no decorrer das atividades,
obedecendo, aproximadamente, os mesmos horários das aulas presenciais daquele turno.
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4 - O professor poderia utilizar as dependências do Unihorizontes para gravar ou transmitir
suas aulas.

5 - O professor do Centro Universitário Unihorizontes distribuiu os 100 pontos relativos às
suas disciplinas da seguinte forma:

a) Prova intermediária: 25 pontos;
b) Projeto Interdisciplinar: 15 pontos;
c) Prova Final: 40 pontos;
d) Duas atividades na plataforma Moodle, conforme calendário acadêmico: 10 pontos;
e) Outras atividades, a critério do professor: 10 pontos.

6 - Compete ao professor do Unihorizontes elaborar o Plano de ensino completo (com o
planejamento das aulas, de acordo com o calendário acadêmico). O Professor deve postar o
plano de ensino no sistema Moodle e no Portal do aluno após a aprovação da Coordenação
do curso na data e no formato determinados pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão.

7 - As provas (prova intermediária, prova final, prova supletiva e exame especial) foram
estruturadas de forma a medir o conhecimento adquirido pelo aluno e recomendado que em
suas avaliações, pelo menos 70% dos pontos sejam distribuídos em questões abertas e, no
máximo, 30% em questões fechadas.

As avaliações foram elaboradas com questões do mesmo formato que as apresentadas nas
provas do ENADE ou de órgãos de classe como, por exemplo, as provas da OAB. Evitando
repetir nas provas as mesmas questões que já foram trabalhadas em sala de aula ou em listas
de exercícios, além daquelas questões já contempladas em avaliações dos semestres
anteriores ou em outras turmas no semestre.

O professor esteve disponível on-line, no e-mail ou whatsapp para prestar possíveis
esclarecimentos aos alunos, no horário integral de sua aula no dia da prova.

Na primeira aula após a prova, o professor fez a correção da prova, comentando e discutindo
com os alunos as respostas esperadas em cada questão.
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Quanto às diretrizes para a garantia da qualidade do ensino da Graduação, o Centro
Universitário Unihorizontes, empreendeu as seguintes ações em 2021:
 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 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 2021 os cursos oferecidos
pelo Unihorizontes não fizeram parte do calendário ENADE;
 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. Em julho de 2021 o Unihorizontes implementou
as atividades complementares de extensão por meio da Resolução do CEPE - Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão nº 037/2021;
 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 “Semana de Estudos” nos cursos, eventos
específicos, visita técnica, júris, 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;

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

53

 Implementação de, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de
graduação presencial e a distância para atividades de extensão;
 Realização dos Seminários Pedagógicos para o Corpo Docente, no início de cada semestre
letivo, abordando temas pedagógicos para auxiliar os docentes em sala de aula e para a vida
acadêmica em geral.

No ano de 2021 os temas abordados nos Seminários Pedagógicos foram os seguintes:

No primeiro semestre de 2021 o Seminário Pedagógico foi substituído pela semana de
Capacitação Docente realizada de 01 a 05/02/2021, conforme Quadro 1:
Quadro 1 – Semana de Capacitação Docente
DATA

TEMA

RESPONSÁVEL

01/02/2021

Novas Metodologias Aplicadas em

Prof.ª Gabriela Dourado Nunes de Lima

Sala de Aula Virtual

Prof. Juliano Aparecido de Almeida
Prof.ª Juliana Gunther Fonseca de Mattos

01/02/2021

Diversificação

de

Atividades

Prof. Dr. Rodrigo Magalhães de Almeida

Avaliativas no Moodle
02/02/2021

Como

Tornar

um

Vídeo

mais

Emersom Rodrigues – Setor de Comunicação

Atrativo em Aulas Remotas
02/02/2021

Práticas Didáticas que Promovam

Prof. Jesus Alexandre Tavares Monteiro

Maior Interação e Participação dos
Discentes
03/02/2021

O Papel do Professor na Retenção

Prof. Anderson Pimentel

de Alunos no Ensino Remoto

03/02/2021

04/02/2021

Formas

Atrativas

de

Aulas

Prof.ª Dra. Caissa Veloso e Sousa

Assíncronas

Prof.ª Dra. Helena Belintani Shigaki

Recursos Avançados da Plataforma

Prof. Gustavo Dolisse

Moodle
04/02/2021

05/02/2021

Recursos Avançados da Plataforma

Prof. Gustavo Dolisse

Teams

Prof. Eduardo Villa Saes Moreno

Noções Básicas de Metodologia

Prof.ª Ana Lúcia Magri Lopes

Cientifica
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05/02/2021

Integração de Novas Tecnologias na

Waltamir Carreiro

Prática Pedagógica
Fonte: Setor de Pessoal, 2021

No segundo semestre de 2021, o Seminário Pedagógico foi realizado no dia 14/08/2021, pela
Plataforma Microsoft Teams, de 9h às 12h, com a seguinte pauta:
Abertura: 9 às 9:20
- Professora Dra. Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo (Diretora de Ensino Pesquisa e
Extensão do Instituto Novos Horizontes de Ensino Superior e Pesquisa)
Boas vindas e abertura do evento
- Professor Rogério Naves Rezende - Reitor
Diretrizes sobre aulas assíncronas
- Professor Tueli Rodrigues Tavares - Pró-Reitor de Graduação e Extensão
Boas vindas da Pró-Reitoria de Graduação e Extensão

Seminário Pedagógico - 9:20 às 10:30
- Professora Dra. Caissa Veloso e Sousa - Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa
Importância da qualidade das aulas remotas para a retenção de alunos
- Gustavo Dolisse - Setor de Informática
Ferramentas do Moodle para dinamizar as aulas remotas
- Professoras Dra. Helena Belintani Shigaki e Dra. Marina de Almeida Cruz
Aperfeiçoamento contínuo das aulas remotas
- Espaço para esclarecimentos de dúvidas e comentários gerais

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;
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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 ano de 2021 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 – Intensificação da oferta de Cursos de Extensão para a comunidade concebidos e
realizados no Centro Universitário Unihorizontes;
III - Atividades dos núcleos de assistência jurídica (NAJ) e apoio contábil e fical (NAF)
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;
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;
X - 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 das necessidades das organizações envolvidas;
XI – Realização do Projeto 50+, onde foram ofertados 22 cursos que, ao todo, somaram mais
de 400 inscritos provenientes de diversas regiões de Belo Horizonte;
XII – Elaboração de uma programação anual das atividades de responsabilidade social do
Centro Universitário Unihorizontes;
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XIII – Manutenção do envio quinzenal do “Boletim Fique Por Dentro” aos docentes, discentes
dos cursos presenciais e a distância e, pessoal técnico-administrativo, abordando assuntos
de interesse da 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 PósGraduação, o Centro Universitário Unihorizontes, empreendeu as seguintes ações no ano de
2021:

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) Manutenção dos temas que possibilitaram aos alunos o desenvolvimento de trabalhos e
pesquisas relacionados à responsabilidade social, à democracia, à cidadania, ao
desenvolvimento sustentável, à paz, ao bem-estar e à realização dos direitos humanos,
incluindo a igualdade entre os sexos;
c) Realização das XXIV e XXV Semanas de Extensão Acadêmica do Centro Universitário
Unihorizontes, com a participação da comunidade acadêmica e comunidade externa;
d) Organização e realização do Dia do Ensino Responsável com a participação da
comunidade acadêmica e comunidade externa. Como exemplo, cita-se: encaminhamentos
para atendimento no NAJ e informações sobre Políticas Públicas. Esses atendimentos tiveram
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 cívil.
No Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) realizou-se gratuitamente a regularização de
CPF, inscrição do MEI (Microempreendedor Individual) e consulta a situação de Imposto de
Renda já enviada a Receita Federal. Oficinas de atividades culturais: Evento Semestral do
NURTEG sobre Relações de Trabalho no Contexto da Covid-19 com a participação do Prof.
Dr. Diogo Henrique Helal (Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ e Programa de PósGraduação em Administração. O evento foi gratuito e teve transmissão ao vivo pelo canal do
Unihorizontes no Youtube; Projeto Canto de Rua, que é uma iniciativa da Arquidiocese de
Belo Horizonte, financiada pela Prefeitura de BH e apoiada pelo Transforma BH, que dentre
uma de suas funções capta voluntários para projetos sociais; Roda Viva: “Em meio a
pandemia que estamos vivendo, o papel social das instituições de educação se tornou ainda
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mais relevante. O que a sua Instituição tem feito?, realizado no dia 25/09/2021, totalmente
on-line pelo Microsoft Teams, com transmissão pelo youtube;
e) Realização de atendimento no Núcleo de Atendimento Jurídico – NAJ do curso de Direito,
em 2021, a saber: atendimentos novos realizados: 120; atendimentos de retornos realizados:
43; audiências e julgamentos realizados: 42; pastas baixadas/arquivadas: 110. Ocorreram
casos que não foram possíveis de atender no NAJ, sendo 24 no primeiro semestre de 2021,
pelos seguintes motivos: 05 desistências por parte dos demandantes e 19 ausentes, após
agendamento e, 33 no segundo semestre de 2021, pelos seguintes motivos: 1 desistência por
parte dos demandantes e 32 ausentes, após agendamento;
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) Manutenção do funcionamento do 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.

De uma forma geral, o Projeto de Extensão do Centro Universitário Unihorizontes, para o
cumprimento de pelo menos 10% da carga horária de cada curso, tem a seguinte
configuração:

a) Para os cursos de Graduação Bacharelado, presenciais e à distância, os alunos deverão
cursar 02 disciplinas obrigatórias de extensão (Introdução à Extensão e Diversidade na
Sociedade Brasileira), no total de 100 a 120 horas/relógio, realizar 01 ou 02 projetos de
extensão durante o curso e cumprir o mínimo 40 a 50% de horas/relógio das atividades
complementares em atividades complementares de extensão, dependendo da modalidade,
com a participação da Instituição para a oferta de atividades extensionistas;

b) Para os cursos de Graduação Tecnológica os alunos deverão cursar 01 disciplina
obrigatória (Introdução à Extensão) no total de 50 horas/relógio, realizar 01 projeto de
extensão durante o curso, no total de 80 horas relógio e cumprir 32 horas/relógio de atividades
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complementares de extensão, com a participação da Instituição para a oferta de atividades
extensionistas.

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;

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;
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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;

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.

Complementando a ação da Extensão e buscando a divulgação das principais atividades de
Extensão do Centro Universitário Unihorizontes foi criada a Revista de Extensão
Unihorizontes.

A Revista de Extensão Unihorizontes é uma publicação semestral do Centro Universitário
Unihorizontes – sob a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão tendo como
objetivo básico articular o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, possibilitando
o intercâmbio de práticas, reflexões e resultados de ações de extensão desenvolvidas pela
comunidade acadêmica, por meio de uma rede ampla e diversificada de atores e instituições
sociais beneficiadas, além de desenvolver novas formas de saberes e conhecimento.

A versão eletrônica da revista publica semestralmente as principais atividades de extensão
realizadas pelos alunos dos cursos de graduação bacharelado e graduação tecnológica,
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presenciais e à distância, bem como da pós-graduação, aprovados e selecionados por uma
comissão em parceria com a equipe editorial da Revista de Extensão Unihorizontes.
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).
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, o que foi adiado devido a crise sanitária proporcionada pela
pandemia da Covid-19.

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,
o Centro Universitário Unihorizontes empreendeu as seguintes ações:
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a) Elaboração do Projeto Interdisciplinar em todos os cursos com pesquisas e relatórios em
temas definidos semestralmente pelos Coordenadores de Curso;
b) Realização da Semana do Projeto Interdisciplinar, semestralmente, com a participação da
comunidade acadêmica, inclusive egressos, e aberta à comunidade externa;
c) 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 2021;
d) 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.
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.

Mesas Redondas promovidas no ano de 2021 referentes à diversidade, à memória
cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural

Mesa Redonda
 Cultura, arte e comunicação.
Projetos Interdisciplinares relativos aos temas referentes à diversidade, à memória
cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural
 Os alunos do 4º semestre do curso de Direito trabalharam os seguintes tema e subtemas:
– Tema “As expressões artísticas e o Direito”. Assim, no 1º semestre de 2021 os subtemas
foram: Direito e música: “Pacato Cidadão” (Skank); Direito e cinema: "O Rei Leão" (Disney);
Direito e pintura: "Independência ou morte" (Pedro Américo); Direito e literatura: “Harry Potter
e a Pedra Filosofal” (J. K. Rowling) e no 2º semestre de 2021 os subtemas foram: A Bela
Adormecida; Rapunzel; Chapeuzinho Vermelho; João e Maria.
Realização dos projetos de pesquisa, em 2021, relativos aos temas gênero e
diversidade

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

62

No campo dos projetos de pesquisa destacam-se:

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. Num contexto globalizado, de competitividade e de mudanças na composição da força
de trabalho quanto a gênero, 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 da cultura. Assim, tem-se a presença de homens e
mulheres assumindo a função gerencial com interesses, formação e posicionamentos
particulares, que podem dar contornos diferenciados a ação gerencial. Nesse contexto, o
objetivo geral deste estudo consiste em analisar a cultura e a ação gerencial vivenciadas por
gerentes intermediários de organizações localizadas na região metropolitana de Belo
Horizonte, na perspectiva de gênero. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e
descritiva. Para a coleta de dados será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturado. A
unidade de análise constitui-se pela ação gerencial em nível intermediário, exercidos em
organizações do setor industrial, tecnológico, bancário e energético, da região metropolitana
de Belo Horizonte/MG. Os sujeitos desta pesquisa serão 40 profissionais, homens e mulheres
que ocupam cargo de gerência intermediária nas referidas organizações supracitadas. O
tratamento dos dados será realizado por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por
Bardin (1994).
Dentre as Dissertações de Mestrado defendidas, em 2021, referentes aos temas de
gênero e diversidade, destacam-se:

Barreira de gênero e teto de vidro: estudo com promotoras e procuradoras de justiça do
Estado de Minas Gerais.
Autora: Ana Maria Mendes Goulart.
Orientadora: Profª. Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo.

As relações de gênero e a carreira científica de mulheres nas ciências exatas e da terra e
engenharias: estudo com bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq do Estado de
Minas Gerais.
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Autora: Ana Paula Oliveira Amaral Colodetti.
Orientadora: Profª. Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo.

O Corpo Feminino e suas Representações: uma construção sócio-histórica no contexto do
carnaval de Belo Horizonte
Autora: Isabella Cardoso Amaral
Orientadora: Profª. Dr.ª Helena Belintani Shigaki

A Dominação Masculina e a Violência Simbólica: um estudo sobre relação de gênero na
Polícia Militar de Minas Gerais sob a ótica de oficiais homens e mulheres
Autora: Wanessa Letícia de Oliveira Miranda
Orientadora: Profª. Dr.ª Alice de Freitas Oleto

Análise das Campanhas de Marketing Social de Combate e Prevenção à Violência Doméstica
Contra a Mulher
Autor: Rodrigo Genovês Varanda
Orientadora: Profª. Dr.ª Caissa Veloso e Sousa

Um Estudo sobre a Lei Brasileira de Inclusão no Trabalho sob a Ótica de Gestores e de
Pessoas com Deficiência
Autora: Sheila Alves Dias
Orientadora: Profª. Dr.ª Alice de Freitas Oleto

Entre o Consensual e o Abuso: análise das ações de marketing social em combate aos crimes
sexuais contra mulheres durante o carnaval
Autor: Hugo Viol Faria
Orientadora: Profª. Dr.ª Caissa Veloso e Sousa
Palestras e Mesas Redondas promovidas no ano de 2021 referentes a gênero e
diversidade:

Palestras:
 Gestão de Pessoas e Diversidade, Prof.ª Dr.ª Maria José Tonelli - FGV-EAESP – SP;
 Violência contra mulher e pandemia: a realidade da Delegacia de Mulheres – Palestrante:
Felipe da Silva;
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 “Políticas Públicas para Mulheres: desafios para efetivação de direitos” – Palestrante: Daniele
Lopes Coelho;
 O feminino por trás das grades: uma análise do trabalho do (a) assistente social no Centro
Socioeducativo São Jerônimo. Palestrante: Débora Costa.
Projetos Interdisciplinares relativos aos temas referentes a gênero e diversidade:
 No 2.º semestre de 2021, os alunos do 4º semestre do curso de Administração desenvolveram
dentro do tema “A gestão no século XXI”, pesquisa sobre “A participação de mulheres em
conselhos de administração”;
 No 1º semestre de 2021, os alunos do 1º semestre do curso de Ciências Contábeis
desenvolveram dentro do tema “O trabalho no século XXI”, pesquisa sobre “Trabalho e
adoecimento em tempos de pandemia”; “Entre o trabalho e a família: dilemas dos gestores no
setor de saúde”; “Inserção de menores aprendizes no mercado de trabalho”; “Impacto da
diversidade no ambiente de trabalho”;
 No 1º semestre de 2021, os alunos do 3º semestre do curso de Direito desenvolveram dentro
do tema “Direitos Humanos e Tutela Jurídica das Minorias”, pesquisa sobre “Pessoas em
situação de rua”; “Transexuais e transgêneros”; “Indígenas”; “Imigrantes”; “Mulheres”;
“Negros” e “pardos”;
 No 2º semestre de 2021, os alunos do 2º semestre do curso de Direito desenvolveram dentro
do tema “As Violências”, pesquisa sobre “Étnicas”; “Gênero”; “Propriedade”; “Geográficas”.
Publicações de professores e egressos da pós-graduação em periódicos e
apresentações de trabalhos em congressos e eventos científicos sobre diversidade e
gênero, em 2021:

Publicação em periódicos nacionais e internacionais, em 2021, relativos a gênero e
diversidade:

FARIA, V. S. P. de; MELO, M. C. O. L.; LOPES, A. L. M. Vivências gerenciais sob olhares de
mulheres millennials. RAU - Revista de Administração Unimep v. 19 n 1 janeiro – abril,
2021. ISSN 1679-5350.

SANTOS, M. A. dos. MELO, M. C. O. L.; BATINGA, G. L. Representatividade da Mulher
Contadora em Escritórios de Contabilidade e a Desigualdade de Gênero na Prática Contábil:
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Uma Questão ainda em Debate? Revista Sociedade, Contabilidade e Gestão. Rio de
Janeiro, v. 16, n. 1, jan/abr, 2021.

BARROS, V. R. F.; MELO, M. C. O. L.; BATINGA, G. L. Narrativas socioeducativas: a
educação superior e o empoderamento feminino. Debates em Educação, v. 13, n. 2, 2021

REIS, J. M.; SOUSA, C. V.; BATINGA, G. L. O Peso da Beleza: o consumo de moda e a
imagem corporal de mulheres obesas. Revista Administração em Diálogo, v. 23, n. 3, 2021

PEREIRA, J. R.; PAIVA, K. C. M.; IRIGARAY, H. A. R. Trabalho Sujo? Significado, sentido e
identidade: proposição e análise integrada e perspectivas de pesquisa. Cadernos Ebape, v.
19, n. 4, 2021.
Participação em congressos e eventos científicos nacionais, em 2021, relativos a
gênero e diversidade:

GOULART, A. M. M.; MELO, M. C. O. L. Relações de Gênero e Teto de Vidro: estudo de caso
no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. XLV ENCONTRO DA ANPAD – EnANPAD
2021 Anais...

COLODETTI, A. P. O. A.; MELO, M. C. O. L. Esteriótipos de gênero e efeitos Matilda nas
ciências exatas e engenharias: a carreira científica de mulheres bolsistas de produtividade em
pesquisa no Estado de Minas Gerais. XLV ENCONTRO DA ANPAD – EnANPAD 2021
Anais...

MELO, M. C. O. L; FARIA, V. S. P. de. Elementos da cultura nacional presentes na prática
gerencial bancária: estudo com as categorias do modelo de D'Iribarne. XXIV SEMINÁRIO EM
ADMINISTRAÇÃO - SEMEAD. Universidade de São Paulo 10 a 12 nov. 2021. Anais....

AMARAL, I. C.; SHIGAKI, H. B. Consumo, Objetificação e Erotismo no Corpo Feminino no
Carnaval do Brasil: uma revisão sistemática de literatura. Encontro de Gestão de Negócios –
EGEN, Uberlândia, evento online, 2021. Anais....
Livros e capítulos de livros publicados, em 2021, sobre gênero e diversidade

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

66

MELO, M. C. O. L; FARIA, V. S. P. de. LOPES, A. L. M. A Construção da Identidade
Profissional: estudo com gestoras das gerações baby boomers, X e Y. In: Aline Ferrreira
Antunes (org.) Epistemologia e Metodologia da Pesquisa Interdisciplinar em Ciências
Humanas. P. 146-163.

2.2.7 Coerência entre o PDI e as ações institucionais voltadas para o desenvolvimento
econômico e social e ao meio ambiente:

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.
No campo dos projetos de pesquisa destacam-se:

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: 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
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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 se observa em países desenvolvidos onde academia, governo e
empresas trabalham juntas com o objetivo de criar conhecimento e desenvolvimento.
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
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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: Desafios do Cooperativismo de Crédito na Atualidade
Resumo: O advento da globalização trouxe consigo diversas transformações, sendo o
desenvolvimento tecnológico um dos mais substanciais afetando a sociedade, as
organizações e os indivíduos (ALBROW, 1990). Impulsionado pela Segunda Guerra, o
desenvolvimento tecnológico possibilitou integrar recursos potenciais dando origem à internet
(CAPOBIANCO, 2010). Dessa forma, as transformações ocasionadas pela conectividade
global fazem com que a sociedade absorva conhecimento e experimente um movimento
econômico diferenciado a que se convencionou chamar de economia colaborativa que,
paulatinamente, vem ganhando força na lógica do sistema capitalista. Apesar de não haver
uma definição clara e objetiva sobre economia colaborativa, devido às diferentes formas pelas
quais este binômio é utilizado na prática (DURÁN-SÁNCHEZ et al., 2016) percebe-se uma
relação entre a economia colaborativa e o cooperativismo, uma vez que o conceito de
economia colaborativa se aproxima dos conceitos relativos aos princípios que regem o
funcionamento de toda e qualquer cooperativa no mundo (ACI, 1995). Em ambos os casos,
os conceitos estão apoiados na ajuda mútua, na qual um determinado grupo se une para
realizar um projeto, adquirir um bem, montar um negócio ou alcançar um objetivo comum. A
economia colaborativa incentiva a mudança de padrões de consumo, trabalha a valorização
da qualidade de vida e da sustentabilidade, em consonância com a forma de trabalhar dentro
do cooperativismo e, no cooperativismo de crédito não é diferente. Neste estudo pretende-se
analisar os possíveis impactos e desafios do avanço tecnológico, da economia colaborativa e
do processo de empoderamento feminino, incluindo a possibilidade do teto de vidro em
cooperativas de crédito do estado de Minas Gerais, na percepção do grupo pesquisado.
Optou-se pela realização de pesquisa qualitativa, por envolver aspectos como a complexidade
das experiências pessoais e das relações de gênero no espaço organizacional, que não deixa
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de ser um espaço de interação social (BOGDAN; BIKLEY, 1994; OLIVEIRA, 1997). Dar-se-á
destaque para a realização de entrevistas com roteiro semiestruturado, com os sujeitos desta
pesquisa, sendo estes, selecionados por um processo intencional e por conveniência, de
acordo com a disponibilidade de cada um deles (LAVILLE; DIONE, 1999). A análise de dados
será baseada na análise de conteúdo (BARDIN, 1979) e passará pelas seguintes fases de
tratamento: 1) preparação das entrevistas; 2) análise de conteúdo, composta pelas seguintes
etapas: a) tabulação quantitativa com a identificação das respostas dos entrevistados e
agrupamento de acordo com o tema da pergunta, com posterior construção de tabelas; b)
tabulação qualitativa mediante análise temática, fundamentada em Minayo (2000) e
aperfeiçoada por Melo (1991; 2001; 2002a; 2002b; 2003; 2017), com a definição de temas
relacionados aos objetivos do projeto e estruturação de uma planilha que permitirá o
agrupamento dos extratos de entrevistas mais representativos do tema escolhido,
objetivando-se destacar a fala do entrevistado.
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
englobam 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.
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Dissertações de Mestrado em Administração defendidas no ano de 2021 que forneceu
contribuições para o desenvolvimento econômico e social e ao meio ambiente do
estado de Minas Gerais e para a região:

Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos: a percepção de gestores sobre o município
de Nova Lima/MG
Autora: Jacqueline Moreira Nogueira
Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha

Capital Intelectual e as Evidências de Desempenho Econômico-Financeiro das Empresas
Estatais Federais não Dependentes
Autor: Flávio Sampaio Menezes
Orientador: Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral

Alocação de Recursos na Educação: uma análise da eficiência na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica
Autor: Fernando Rufino de Barros
Orientador: Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral

Essências do Panorama da Formação Superior dos Cursos de Maior Oferta, Particularmente
do Curso de Administração, na Perspectiva dos Indicadores de Desenvolvimento do Brasil
Autor: Roberto Márcio Guerra
Orientador: Prof. Dr. José Edson Lara

Administração Escolar e Cidadania: realidade e perspectivas na gestão de mudanças
Autor: José Francisco Modesto
Orientadora: Profª. Dr.ª Marina de Almeida Cruz
Publicação em periódicos nacionais e internacionais voltados para os temas
desenvolvimento econômico e social e ao meio ambiente:

AVELAR, E. A.; SOUZA, A. A.; AMARAL, H. F.; OREFICI, J. B. P. Value Creation in Private
Healthcare Providers: an analysis considering the regulations of supplementary health agency
(ANS). Revista de Gestão em Sistemas de Saúde, v. 10, n. 2, 2021
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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;
b) 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, o núcleo 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;
c) Funcionamento do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal 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;
d) Comemoração do Dia do Contador, Dia do Administrador, Dia do Advogado, Dia do
Tecnólogo, Dia do Assistente Social, Dia do Arquiteto e Dia do Engenheiro. Nestes dias fezse uma homenagem ao profissional por meio de palestrantes que puderam transmitir
conhecimentos aos alunos sobre a importância da sua profissão e o seu desenvolvimento no
mercado de trabalho;
e) Seminários no ano de 2021 com o tema referente ao Microempreendedor Individual (MEI),
na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro, com Coordenadora do Curso Professora
Liliane Penido Drumond e com a participação dos alunos, comunidade e professores tendo
como objetivo a abordagem da obrigatoriedade da entrega da declaração DANSMEI,
apuração do imposto e controle dos gastos.
Palestras, Mesas Redondas, Projetos de Extensão e Projetos Interdisciplinares
promovidas no ano de 2021 referentes aos temas desenvolvimento econômico e social
e ao meio ambiente:

Palestras:
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 Estratégia corporativa em resposta às crises ambientais e sociais: qual o papel das
organizações? Palestrante: Prof.ª Dr.ª Larissa Marchiori Pacheco, Northeastern University –
USA;
 O Processo de indenização em desastres socioambientais. Palestrante: Prof.ª Dr.ª Lea
Lebeaupin;
 Governança e disrupção digital. Palestrante: Dr. Romeu Lima, Banco Central do Brasil;
 No primeiro semestre de 2021, o tema trabalhado nos “Debates Contemporâneos”, com a
participação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Serviço Social, foi “Mudanças
climáticas e meio ambiente: desafios para a sustentabilidade”, com os seguintes palestrantes:
Prof. Flavio Lucio Nunes de Lima; Prof. Leonardo Koury Martins; Prof. Marcos Edmar R.
Alvares da Silva.
O Curso de Engenharia Civil promoveu as seguintes palestras:
 Política de Gestão de Risco de Inundação de Belo Horizonte - Palestrante: Eng. Ricardo de
Miranda Aroeira;
 Reciclagem ou destinação final dos painéis fotovoltaicos aplicados em geração de energia ao
final do Ciclo de Vida - Palestrante: Eng. Antônio Harley Anselmo;
 Recuperação Ambiental de Lagos Urbanos - Estudo de Caso: Lagoa da Pampulha Palestrante: Eng. Weber Coutinho.
O Curso de Administração promoveu as seguintes palestras:
 Os segredos da energia solar – Palestrante: Bruno Catta Preta Pereira;
 A Importância da Reciclagem e os Benefícios para o Cidadão e o Meio Ambiente –
Palestrantes: Prof. Eng. Rodrigo Malta e Prof.ª Renata Botelho;
 Soluções para o lixo: O desafio da Logística Reversa – Palestrante: Prof. Eng. Rodrigo Malta;
 Integração de novas tecnologias remotas nas práticas profissionais – Palestrante: Waltamir
Carreiro;
 Ciência, tecnologia e inovação e o papel da FAPEMIG nesse cenário – Palestrante: Rafael
Marques Pessoa;
 A carreira de consultor – Palestrante: Elsimar Barros.
Mesas Redondas:
 No 1º semestre de 2021, os temas de mesas redondas trabalhados pelos alunos do 8º e 9º
semestres do curso de Direito foram: “Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção
humana”;
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 Debate: Profissionais formados no Unihorizontes no curso de Administração” – Estudantes
egressos: Adm. Euzania Alves de Souza; Adm. Kênia Márcia Fonseca Pacheco; Adm. Cleuso
Ferreira de Souza;
 Estado, sociedade e trabalho;
 Ética, democracia e cidadania;
 Ciência, tecnologia e inovação.

Projetos de Extensão:
 Análise do setor de marketing de uma cooperativa solidária do ramo de reciclagem;
 Análise da percepção dos jovens do 3° ano do ensino médio sobre decisões econômico
financeira importantes e discussão com esse público sobre os desafios e possibilidades para
o futuro. Foi aplicado curso de educação financeira para jovens de uma escola do ensino
médio da rede pública da comunidade.
Projetos Interdisciplinares:
 No 1º semestre de 2021, os alunos do 2º semestre dos cursos de Administração e Ciências
Contábeis desenvolveram dentro do tema “Sustentabilidade”, pesquisa sobre “Empresa
sustentável com crédito de carbono”; “Sustentabilidade: o tripé social, ambiental e
econômico”; “A prática da reciclagem”; “Gestão de resíduos sólidos no comércio”;
 No 1.º semestre de 2021 os estudantes do 5.º semestre do Curso de Administração
desenvolveram projetos relativos ao tema: Projeto de Empresa e a Concepção de uma
empresa do setor de serviços. Além disso, estudantes do 6.º semestre desenvolveram
projetos cujo tema foi: A Inovação e a Gestão. Contemplando os subtemas: Inovação
colaborativa; Inovação em modelos de negócio; Inovação em serviços; Inovação educacional;
 No 2.º semestre de 2021 os estudantes do 2.º semestre do Curso de Administração
desenvolveram projetos relacionados ao subtema: Rentabilidade por meio da reciclagem; no
4.º semestre tiveram a oportunidade desenvolver projetos relativos ao subtema: Pequenas e
médias empresas e estratégias de crescimento; no 5.º semestre desenvolveram projetos em
relação ao tema: Projeto de Empresa e a concepção de uma empresa Startup. E no 6.º
semestre desenvolveram projetos em relação a Tendências de M&A (fusões e aquisições) e
Novas tecnologias e a estratégia de negócios;
 No 2º semestre de 2021, os temas pesquisados pelos alunos do 2º semestre dos cursos de
Administração e Ciências Contábeis foram: “Gestão de resíduos hospitalares em tempos de
Pandemia”; “Rentabilidade por meio da reciclagem”; “Responsabilidade socioambiental:
regulamentação e prática”;
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 No 2º semestre de 2021, os alunos do 1º semestre do curso de Tecnologia em Gestão da
Segurança Privada desenvolveram dentro do tema “Segurança Privada e Sociedade”,
pesquisa sobre “Segurança privada e meio ambiente”. O projeto visou analisar a atuação de
uma empresa de segurança privada (gestão e operações táticas) e sua relação com o meio
ambiente no uso e descarte de equipamentos e ferramentas nocivos como armas e projéteis;
materiais ácidos, corrosivos, cortantes ou perfurantes; equipamentos eletroeletrônicos, entre
outros;
 Os alunos do 4º semestre do Curso de Ciências Contábeis dentro do tema “Desenvolvimento
econômico e social”, desenvolveram no primeiro semestre de 2021 os seguintes subtemas:
Implantação de Mapas de Processos; Criptomoedas; Robotização na contabilidade/RPA;
Cuidado com os harckers na Contabilidade;
 No primeiro semestre de 2021 os alunos do Curso de Serviço Social desenvolveram os
seguintes temas no Projeto Interdisciplinar: “Empreendedorismo Social: estratégias para
superação da crise e do desemprego em tempos de pandemia” e “Reflexos da pandemia na
Educação Brasileira: inclusão ou exclusão?”;
 No 2º semestre de 2021, os alunos do 4º semestre do curso de Engenharia Civil
desenvolveram o seguinte tema e subtemas: Tema: Cidades Sustentáveis. Subtemas: Casas
de bambu; Telhas ecológicas; Construções com solo cimento; Concreto reciclado;
 No 2º semestre de 2021, os alunos do 6º semestre do curso de Engenharia Civil
desenvolveram o seguinte tema e subtema: Tema: O Empreendedorismo na Engenharia Civil
Subtema: Construtechs: O que são? Como são formadas? Como o segmento é escolhido?
Como é o mercado para as construtechs?;
 Os alunos do Curso de Tecnologia em Gestão Comercial desenvolveram no 2º semestre de
2021 o Projeto Interdisciplinar com o seguinte tema e subtemas: Tema: Empreendedorismo
na área comercial. Subtemas: Desafios do empreendedor no século XXI; Oportunidades de
empreender pós pandemia; Competências essenciais ao empreendedor; Casos de sucesso
de empreendedorismo;
 Os alunos do 1º semestre do Curso de Tecnologia em Gestão da Segurança Privada
desenvolvolveram o seguinte tema: Economia e sustentabilidade dos negócios de Segurança
Privada;
 Os alunos do 6º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo, no 1º semestre de 2021,
desenvolveram dentro do tema: Arquitetura Contemporânea, o subtema: O Bambu na
Arquitetura e no Design;
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 Os alunos do 7º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 1º semestre de 2021 no tema: Neuroarquitetura, o subtema Ambiência e
Apropriação do Espaço;
 Os alunos do 2º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 2º semestre de 2021 o tema: Desenvolvimento das cidades: uma visão do
futuro e os subtemas: Uso e Ocupação dos espaços urbanos; Mobilidade Urbana; Áreas
Verdes; Edificações: projetos inovadores;
 Os alunos do 6º semestre do Curso de Engenharia de Produção desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 2º semestre de 2021 o tema: Uso de Coprodutos ou Subprodutos Gerados
nos Processos de Produção e os subtemas: Agropecuária; Siderurgia; Têxtil, Vestuário e
Calçados; Industria Alimentícia;
 Os alunos do 8º semestre do Curso de Engenharia de Produção desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 2º semestre de 2021 o tema: Engenharia Econômica: Análise de
Investimento, Atratividade, Oportunidade e Riscos, com os subtemas: Estudos de viabilidade
do uso de energias alternativas renováveis; Análise de Risco de Investimento em projetos de
energia sustentável; Projeto de Viabilidade Econômica de Micro e pequenas centrais
energéticas.

2.2.8 Coerência entre o PDI e as ações de responsabilidade social: inclusão social
relativas a 2021

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, professores, funcionários ou visitantes.
 Participação do Unihorizontes no Dia do Ensino Responsável
O Centro Universitário Unihorizontes, considerando a programação nacional da ABMES –
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, celebrou o “Dia da
Responsabilidade Social no Ensino Superior” com transmissão ao vivo pelo Youtube. Durante
o evento foram ministradas as seguintes palestras: As mudanças que a pandemia trouxe para
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a Carreira com a palestrante Fernanda Celeghini; Apresentação dos resultados dos núcleos
(NAC) Núcleo de Carreira e NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal) com
a palestrante Prof.ª Liliane Penido Drumond; O acesso à educação em tempos de pandemia:
a realidade dos moradores de vilas e favelas de BH, com a palestrante Patrícia Alencar
(Presidente das Mulheres da CUFA). Além do atendimento durante todo o ano pelo Núcleo
de Atendimento Jurídico que é coordenado por professores com a participação dos alunos do
curso de Direito.
 No campo dos projetos de pesquisa destacam-se:

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.

Dissertações defendidas no mestrado relativas aos temas responsabilidade social:
inclusão social:

Governo Digital como Mecanismo de Participação Popular: um estudo no âmbito da Prefeitura
do Município de Belo Horizonte
Autor: Luiz Roberto Souza Chaves
Orientadora: Profª. Dr.ª Caissa Veloso e Sousa

Da Travessia do Delito à Ressocialização: análise das ações de marketing macrossocial
coordenadas pela APAC de São João Del Rei
Autora: Cristina Prezotti
Orientadora: Profª. Dr.ª Caissa Veloso e Sousa
Participação

em

congressos

e

eventos

científicos

nacionais,

relativos

responsabilidade social: inclusão social:

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

a

77

MOREIRA, G.; SOUSA, C.V. Marketing Social e Campanhas Relacionadas ao Transtorno do
Espectro Autista. EGEN – Encontro de Gestão de Negócios, 2021, Uberlândia, evento
online.

SANTOS, M. F.; SOUSA, C.V.Marketing Social: ações do marketing social no combate ao
trabalho infantil. EGEN – Encontro de Gestão de Negócios, 2021, Uberlândia, evento online.

As atividades de inclusão social realizadas pelo Centro Universitário Unihorizontes, em
2021, foram:

a) Funcionamento do 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 semeste do curso de Direito, 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.

Assim, no ano de 2021, o Núcleo teve o seguinte desempenho:
Atendimentos novos realizados: 120
1º semestre de 2021: 44, sendo 40 Cíveis (como divórcio, pensão, guarda, reconhecimento
de paternidade, ação de cobrança, usucapião, inventário, entre outros temas) e 04 Criminais
(apresentando defesa para réus acusados dos diversos crimes, bem como atuando como
assistente de acusação em prol das vítimas). Sendo abertas 41 pastas.
2º semestre de 2021: 76, sendo 42 Cíveis (como divórcio, pensão, guarda, reconhecimento
de paternidade, ação de cobrança, usucapião, inventário, entre outros temas) e 06 Criminais
(apresentando defesa para réus acusados dos diversos crimes, bem como atuando como
assistente de acusação em prol das vítimas). Sendo abertas 28 pastas.
Atendimentos de retornos realizados: 43
1º semestre de 2021: 27, sendo 24 cíveis e 03 criminais;
2º semestre de 2021: 16, sendo 15 cíveis e 01 criminal.

Audiências e julgamentos realizados: 42;
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1º semestre de 2021: 10 audiências; sendo 04 de instrução, 01 sessão de júri criminal e 05
sessões de julgamento;
2º semestre de 2021: 32 audiências, sendo 09 de conciliação, 18 de instrução (sendo 12
cíveis e 6 criminais); 1 sessão de júri criminal e 04 sessões de julgamentos.
Pastas baixadas/arquivadas: 110;
1º semestre de 2021: 58 pastas, sendo 12 criminais, 36 cíveis e 10 não ajuizadas.
2º semestre de 2020: 52 pastas, sendo 5 criminais, 46 cíveis e 01 não ajuizada.

O Núcleo de Assistência Jurídica encerrou o 1º semestre do ano de 2021 com um total de 172
alunos participantes e 302 pastas ativas, sendo:
- 1º semestre de 2021:
- Processos Físicos: 81 processos físicos.
- PJe: 204 processos eletrônicos.
- Não ajuizados: 17 pastas

O Núcleo de Assistência Jurídica encerrou o 2º semestre do ano de 2021 com um total de 233
alunos participantes e 270 pastas ativas, sendo:
- Processos Físicos: 65 processos físicos.
- PJe: 191processos eletrônicos.
- Não ajuizados: 14 pastas

Ocorreram casos que não foram possíveis de atender no NAJ, sendo 24 no primeiro semestre
de 2021, pelos seguintes motivos: 05 desistências por parte dos demandantes e 19 ausentes,
após agendamento e, 33 no segundo semestre de 2021, pelos seguintes motivos: 1
desistências por parte dos demandantes e 32 ausentes, após agendamento.
b) Manutenção do 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;

c) 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
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atuação, proporcionando a implementação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania no Centro Universitário Unihorizontes;

d) 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;

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;

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 e balcão de estágios;

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 específicas de formação profissional;
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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 função da pandemia da COVID-19, o que foi arrecadado
em 2021 teve a entrega dos itens prorrogada para 2022, uma vez que a visita aos lares de
idosos estava suspensa na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana.

Palestras, Mesas Redondas, Projeto de Extensão e Projetos Interdisciplinares relativos
aos temas responsabilidade social: inclusão social

Palestra:
 Povos Tradicionais, Valorização da Cultura e Direitos. Palestrantes: Andreia Roseno e Prof.ª
Dr.ª Alenice Baeta
Mesas Redondas:
 Acessibilidade e inclusão social;
 Promoção da saúde e prevenção de doenças;

Projeto de Extensão:
 Os estudantes do Curso de Administração tiveram a oportunidade de desenvolver projetos de
extensão no 7.º semestre do curso, com a seguinte abordagem: Ações interdisciplinares que
compreendam atividades com a participação de vários cursos para o atendimento a
demandas específicas de determinada comunidade.
Projeto Interdisciplinar:
 Os alunos do 6º semestre do Curso de Ciências Contábeis dentro do tema “Avaliação de
empresas no ambiente de negócios”, desenvolveram no primeiro semestre de 2021, os
seguintes subtemas: Planejamento Estratégico e suas ferramentas; Plano de negócios para
abertura de um escritório; Contabilidade Consultiva; Goodwill.
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.

Foram desenvolvidas atividades voltadas para a comunidade e ações de integração social,
conforme apresentado abaixo:

a) No dia 20 de novembro de 2021, Dia da Consciência Negra, o Centro Universitário
Unihorizontes realizou o Roda Viva Unihorizontes com o tema: Política, arte e ancestralidade.
Palestrantes: Maria do Carmo Ferreira da Silva, mais conhecida como Cacá, e o professor e
músico Geovanne Sassá, sendo mediado pela coordenadora do curso de Serviço Social,
Sther Mendes Cunha;
b) 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;
c) Participação de alunos e professores no dia 25 de setembro do Dia do Ensino Responsável
com o apoio dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal e o Núcleo de Atendimento Jurídico;
d) Em 17 de maio de 2021 teve início a 3ª edição do QuarenTese, projeto desenvolvido pelo
Mestrado em Administração do Centro Universitário Unihorizontes. A abertura do evento
contou com a palestrante Prof.ª Dr.ª Maria José Tonelli (FGV-EAESP – SP), que proferiu a
palestra intitulada Gestão de Pessoas e Diversidade. No dia 19 de maio foi a vez da Prof.ª
Dr.ª Marina de Almeida Cruz (Unihorizontes – BH) discorrer sobre o tema: Como escrever um
projeto de pesquisa. Dia 26 de maio o projeto recebeu o Prof. Dr. Victor Silva Corrêa
(Universidade Paulista/UNIP – SP) que apresentou Estudo de caso: desafios e oportunidades.
No dia 27 de maio, o tema da palestra foi O que é um bom artigo?: reflexões sobre o desafio
em se publicar, ministrada pelo Prof. Dr. Helio Arthur Reis Irigaray (FGV-EBAPE – RJ). No dia
01 de junho o QuarenTese recebeu a Prof.ª Dr.ª Andrea Leite Rodrigues (Universidade de
São Paulo/USP – SP) para falar sobre Métodos de Pesquisa Qualitativa: usos, maus usos,
equívocos e alegrias. No dia 08 de junho o tema da palestra ministrada pela Prof.ª Dr.ª Alice
de Freitas Oleto e pelo Prof. Dr. Jefferson Rodrigues Pereira (Unihorizontes – BH) foi Análise
de conteúdo. Dia 10 de junho foi a vez da Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa (Unihorizontes –
BH) falar sobre Preenchimento do Lattes e visibilidade do pesquisador. A 3ª edição do
QuarenTese chegou ao fim no dia 15 de junho com a palestra intitulada Estratégia corporativa
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em resposta às crises ambientais e sociais: qual o papel das organizações? ministrada pela
Prof.ª Dr.ª Larissa Marchiori Pacheco (Northeastern University – USA);
e) 4a edição do Projeto QuarenTese. No dia 28 de setembro de 2021, ocorreu a quarta edição
do QuarenTese, projeto desenvolvido pelo Mestrado em Administração do Centro
Universitário Unihorizontes. O evento trouxe nomes de destaque nas áreas de neurociências,
ciências políticas, marketing e administração. A primeira palestra foi ministrada pelo Dr.
Ramon Cosenza que falou sobre “Mindfulness e autorregulação”. Já no dia 30 de setembro,
o projeto recebeu a Dra. Lea Lebeaupin, da Universidade Sorbonne, França, que apresentou
a palestra “Processo de indenização em desastres socioambientais”. No dia 04 de outubro, o
Quarentese recebeu o Prof. Dr. Alexandre Las Casas que palestrou sobre o tema “Cocriação
de valor em serviço”. A quarta edição do projeto QuarenTese chegou ao fim no dia 07 de
outubro, com a palestra do Dr. Romeu Eugênio de Lima, que abordou o tema “Governança e
disrupção digital”.
Palestras, Mesa Redonda, Projeto de Extensão e Projetos Interdisciplinares referentes
às ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e igualdade étnicoracial

Palestra:


Direitos Humanos em tempos de pandemia – Palestrante: Flávia Lee Cardoso Dias.
Mesas Redondas:

 Educação e desenvolvimento humano e social;
 Segurança alimentar e nutricional;
 Cidades, habitação e qualidade de vida;
 Promoção da saúde e prevenção de doenças.

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).
Projetos Interdisciplinares:
 No 2º semestre de 2021 os alunos do 3º semestre do curso de Direito trabalharam os
seguintes temas: Trabalho escravo; Tortura e maus-tratos; Julgamentos injustos e prisões
arbitrárias; Refugiados;
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 Os alunos do 2º semestre do Curso de Tecnologia em Gestão da Segurança Privada,
desenvolveram no 2º semestre de 2021 o seguinte tema: Atuação da Segurança Privada de
acordo com os Princípios Voluntários dos Direitos Humanos;
 Os alunos do 2º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 2º semestre de 2021 o tema: Desenvolvimento das cidades: uma visão do
futuro e os subtemas: Uso e Ocupação dos espaços urbanos; Mobilidade Urbana; Áreas
Verdes; Edificações: projetos inovadores;
 Os alunos do 1º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo desenvolveram no Projeto
Interdisciplinar do 2º semestre de 2021 o tema: A importância da Arquitetura e do Urbanismo
na sociedade e os 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.

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. 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.

Entretanto, ao longo do ano de 2021, o Centro Universitário Unihorizontes, devido ao
distanciamento social ocasionado pela Pandemia da Covid-19, não conseguiu promover
atividades para alunos da educação básica.
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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 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, 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.
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O Unihorizontes no ano de 2021 ofertou aulas preparatórias para o ENEM com conteúdos de
Aulão de Redação, ministrado pela Prof.ª Dr.ª Patrícia Tanure, gratuitamente, com evento online pelo Teams.
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, além da participação de
docentes de instituições internacionais em eventos do Unihorizontes.

Nesse sentido em 2021, foi ministrada pela Prof.ª Dra. Lea Lebeaupin, da Universidade
Sorbonne, França a palestra sobre: “Processo de indenização em desastres socioambientais”.
Foi ministrada também pelo Prof. João Antônio – KPMG/Canadá, a palestra: Perspectivas de
uma carreira internacional e pela Prof.ª Dr.ª Larissa Marchiori Pacheco (Northeastern
University – USA) a palestra intitulada “Estratégia corporativa em resposta às crises
ambientais e sociais: qual o papel das organizações? ”

O Unihorizontes implementou a tradução do site do Mestrado em Administração do
Unihorizontes para o idioma inglês.
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 e políticas 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
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disto e, consciente da importância do corpo docente na realização do projeto educacional
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 ensinoaprendizagem;
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 acadêmicoadministrativas de cada curso presencial e a distância, destacam-se as seguintes no ano de
2021
Curso de Administração
A Coordenação do Curso de Administração promoveu, no ano de 2021, durante a Semana de
Extensão 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 as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Violência contra mulher e pandemia: a realidade da Delegacia de Mulheres – Palestrante:
Felipe da Silva Assistente Social; Mestre em Promoção de Saúde e Prevenção da Violência,
pela Escola de Medicina da UFMG; Especialista em Política de Assistência Social e Gestão
do SUAS ; atua como Assistente Social na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
de Contagem-MG. “Os segredos da energia solar” – Palestrante: Bruno Catta Preta Pereira –
Administrador e Gerente comercial - Genyx Solar Power.“Recuperação Ambiental de Lagos
Urbanos - Estudo de Caso: Lagoa da Pampulha” – Palestrante: Eng. Weber Coutinho Engenheiro Civil/UFMG - Mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos/UFMG
- Professor, Gerente de Planejamento e Monitoramento Ambiental - SMA/PBH - PROPAM,
Gerente ProLAGOA - Porgrama de Revitalização Ambiental da Bacia Hidrográfica da Lagoa
de Ibirité/Petrobrás. “A Importância da Reciclagem e os Benefícios para o Cidadão e o Meio
Ambiente” – Palestrante: Prof. Eng. Rodrigo Malta e Prof.ª Renata Botelho. “Debate:
Profissionais formados no Unihorizontes no curso de Administração” – Estudantes egressos:
Adm. Euzania Alves de Souza; Adm. Kênia Márcia Fonseca Pacheco; Adm. Cleuso Ferreira
de Souza. “Integração de novas tecnologias remotas nas práticas profissionais” – Palestrante:
Waltamir Carreiro Formado em Administração e MBA em indústria 4.0. “Direitos Humanos em
tempos de pandemia” – Palestrante: Flávia Lee Cardoso Dias - Advogada, Assistente Social
e professora de Direito para concursos. Pós Graduada em Direito Público e Ambiental.
Conselheira Subseccional, membro das Comissões de Direitos Humanos, Direito das Famílias
e OAB vai à escola da OAB Contagem; “Políticas Públicas para Mulheres: desafios para
efetivação de direitos” – Palestrante: Daniele Lopes Coelho, assistente social da Prefeitura de
Belo Horizonte. "Soluções para o lixo: O desafio da Logística Reversa" – Palestrante: Prof.
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Eng. Rodrigo Malta. “Ciência, tecnologia e inovação e o papel da FAPEMIG nesse cenário” –
Palestrante: Rafael Marques Pessoa, assessor da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação
da FAPEMIG. Mestre em Administração pela UFMG e graduado em Administração Pública
pela Fundação João Pinheiro. “A carreira de consultor” – Palestrante: Elsimar Barros:
Administradora de Empresas e Mestre em Gestão de Negócios, Sócia proprietária da Unidas
Consultoria.

Além das palestras, os alunos do curso de Administração apresentam de forma digital seus
projetos interdisciplinares, desenvolvidos ao longo dos semestres. 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.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: O trabalho no século XXI; Subtema: Oportunidades e desafios do profissional da
Administração no pós pandemia. Tema: O trabalho no século XXI; Subtema: O profissional da
Administração: competências, habilidades e atitudes

Tema: Sustentabilidade; Subtemas: Empresa sustentável com crédito de carbono;
Sustentabilidade: o tripé social, ambiental e econômico; A prática da reciclagem; Gestão de
resíduos sólidos no comércio. Tema: Sustentabilidade; Subtemas: Gestão de resíduos
hospitalares

em

tempos

de

Pandemia;

Rentabilidade

por

meio

da

reciclagem;

Responsabilidade socioambiental: regulamentação e prática.

Tema: Governança Corporativa; Subtemas: Governança Corporativa nos controles internos;
Governança Corporativa na Controladoria; Governança Corporativa digital; O Governança
Corporativa e a LGPD (Lei de Proteção de Dados). Tema: Governança Corporativa;
Subtemas: Governança Corporativa e a B3; Governança Corporativa em Cooperativas;
Governança Corporativa no Terceiro Setor; Governança corporativa e Stakeholders.

Tema: A Gestão no Século XXI; Subtemas: Desafios da gestão escolar em tempos de
pandemia; Gestão de projetos contemporânea; Engajamento no trabalho: dilemas e desafios;
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Os impactos da pandemia no setor logístico. Tema: A Gestão no Século XXI; Subtemas:
Pequenas e médias empresas e estratégias de crescimento; A gestão organizacional da
Tecnologia da Informação; A nova regulamentação da terceirização; A participação de
mulheres em conselhos de administração.

Tema: Projeto de Empresa; Subtemas: Concepção de uma empresa do setor de serviços.
Tema: Projeto de Empresa; Subtemas: Concepção de uma empresa Startup

Tema: A Inovação e a Gestão; Subtemas: Inovação colaborativa; Inovação em modelos de
negócio; Inovação em serviços; Inovação educacional. Tema: A Inovação e a Gestão;
Subtemas: Big Data e Risk Analytics no apoio às decisões; Cyber-ataques e a cultura
organizacional; Tendências de M&A (fusões e aquisições); Novas tecnologias e a estratégia
de negócios.
Além do Projeto Interdisciplinar, destinado aos alunos do 1º ao 6º semestres, têm-se a Mesa
Redonda e o Projeto de Extensão.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Estado, sociedade e trabalho.
- Ética, democracia e cidadania.
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 os alunos 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.
 Projetos de Extensão desenvolvidos:

- Analisar o setor de marketing de uma cooperativa solidária do ramo de reciclagem;
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- Implementação de ações para melhorias internas na organização e externas para sociedade,
analisando o layout e a movimentação das pessoas dentro da empresa;
- Fazer um treinamento para implementação de ferramentas como WhatsApp Business;
- Analisar a gestão da academia HiperAtivo Fitness, que atua no setor comercial/saúde/lazer,
em época da pandemia da Covid-19;
- Prestar uma consultoria administrativa a uma distribuidora do ramo do comércio atacado e
varejista, aplicando os conhecimentos obtidos em sala de aula e promovendo o acesso ao
conhecimento a comunidade, analisando o processo de envio de cestas básicas para as lojas
da empresa DMA Distribuidora S/A;
- Analisar a percepção dos jovens do 3° ano do ensino médio sobre decisões econômico
financeira importantes e discutir com este público desafios e possibilidades para o futuro,
aplicando curso de educação financeira para jovens de uma escola do ensino médio da rede
pública da comunidade;
- Implementar um plano de ação para redução do número de pendências tratadas no setor
Administrativo decorrente do processo de consolidação das propostas comerciais na empresa
Simetria Planos de Saúde Eireli (empresa Individual de Responsabilidade Limitada).
 Comemoração do Dia do Administrador
O Curso de Administração promoveu a Semana da Administração – evento virtual via
plataforma Microsoft-Teams, Evento em Comemoração ao Dia do Administrador

- Encontro motivacional: Meu melhor no melhor lugar. Convidado: Adm. Prof. Gilbertto
Barrouin - Mediadora: Prof.ª Dra. Marina De Almeida Cruz;

- Encontro sobre como as organizações constroem relações éticas e influenciam o
comportamento das pessoas – O caso da USIMINAS. Convidado: Adm. Prof. Leonardo
Frizeiro Mediadora: Prof.ª Dra. Helena Belintani Shigaki.
 Identidade do aluno com o curso

Promoveu também o momento da Identidade do aluno com o curso com a temática: Marketing
e vendas nas redes sociais. Foram convidados a Prof.ª Dra. Andréia Cássia de Moura, que
apresentou o tema: Engajamento do cliente com marcas nas redes sociais e o Prof. Lucas
Henrique dos Santos que apresentou o tema Consumo em plataformas digitais, sendo
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

92

mediados pela Prof.ª Dra. Helena Belintani Shigaki. Foi apresentado, também, o projeto de
extensão sobre o WhatsApp business: uma ferramenta que otimiza a comunicação com o
cliente (estudantes do 7.º semestre do Curso de Administração: Danielle Alves Pereira Costa;
Glawberty Mateus Ribeiro Simão; Jéssica Fernanda Ribeiro; Jhonatan Thadeu Ferreira de
Oliveira; Jonas Henrique Oliveira de Araújo; Juliana Batista Alves)
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
Curso de Arquitetura e Urbanismo

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.
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Arquitetura contemporânea e estruturas em madeira, Palestrante: Carolina Albuquerque de
Moraes; Paisagem urbana e quadrinhos, Palestrante: Camila Marques Zyngier e Cristiano
Seixas; Corredores de conectividade socioambiental na produção urbana contemporânea,
Palestrante: Paola Campos; Empreender na atualidade: atitudes que trazem resultados,
Palestrante: Juliana Ramos; Transforme sua vida compreendendo a relação entre tempo,
espaço e dinheiro, Palestrante: Carol Campos; O Mercado de Energia Solar e o BIPV
(Fotovoltaico Integrado à Construção), Palestrante: Wagner Gomes de Souza; Você é refém
do seu espaço? O que te afeta e você nem suspeita nos locais onde habita com visão de Feng
Shui, Numerologia, Geobiologia e Neuroarquitetura, Palestrante: José Carlos Concatto e
Debora Cristina Viganó; Arquitetura e Meio Ambiente nos Projetos empresariais: Palestrante:
Bianca Aguiar; Desafios da conversão de edifícios vazios em moradia, Palestrante: Carolina
Albuquerque de Moraes.
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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.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

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.

Tema: Desenvolvimento das cidades: uma visão do futuro. Subtemas: Uso e Ocupação dos
espaços urbanos; Mobilidade Urbana; Áreas Verdes; Edificações: projetos inovadores.

Tema: Arquitetura e a tecnologia. Subtemas: Arquitetura e a automação residencial;
Arquitetura maker – construção através da impressora 3D; Arquitetura desmontável e
remontável: novos sistemas construtivos; O mundo digital e a formação dos arquitetos;
Influência e intervenções da arquitetura e do urbanismo nas comunidades e ocupações
irregulares.

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; Arquitetura e as mudanças advindas da norma de
desempenho; As especificações de materiais e o conforto das edificações.

Tema: Bioarquitetura e Permacultura. Subtemas: Ecovilas; Arquiteturas Vernaculares
Revisitadas; Arquitetura Regional – sistemas e materiais; Arquitetura sistêmica –rejeito zero;
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Arquitetura de terra; A inserção da Bioarquitetura no contexto dos grandes centros urbanos;
Permacultura como minimizador dos impactos ambientais da urbanização.

Tema: Arquitetura Contemporânea. Subtemas: Arquitetura modular e flexível; Arquitetura e
aplicação de materiais inovadores (ex. presença de fungos e bactérias); O Bambu na
Arquitetura e no Design; Arquitetura e o teletrabalho – o novo normal; Retrofit, Requalificação
e Reabilitação; Projetos de Vanguarda; Residências Autônomas; Espaços Compartilhados

Tema: Neuroarquitetura. Subtemas: Arquitetura Corporativa; Ambiência e Apropriação do
Espaço; Organização e Produtividade; Estratégias Ambientais.
 Realizou-se mesa redonda com a seguinte temática:
– Ciência e Tecnologia
 Visitas Técnicas:
- Visita técnica à Venda Nova – Oitavo e sétimo períodos – Diagnóstico de campo da disciplina
de Projeto Urbano
- Visita técnica ao escritório Nathália Corradi Arquitetura – Premiação aos vencedores da
Maratona de Projetos e contato com dia-a-dia de escritório e obra.
- Visita técnica ao Complexo Arquitetônico da Pampulha e Museu Casa JK – primeiro e
segundo períodos - Imersão no contexto da arquitetura modernista de Niemeyer, analisando
paisagismo e aspectos plásticos do complexo.
- Bate-papo Unihorizontes – Maratona de Projetos: entrevista com os vencedores
- Visita técnica ao Museu das Minas e do Metal e entorno da Praça da Liberdade – aberto a
todos os alunos o curso e Engenharias – Conhecer e vivenciar o espaço eclético e histórico,
bem como analisar o conjunto da Praça da Liberdade
– Visita técnica ao Ponteio Lar Shopping – Sexto período – Conhecer materiais, design,
principais lojas para a concepção de Arquitetura de Interiores.
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 Comemoração do Dia do Arquiteto e Urbanista
Palestras:
- Arquitetura em debate: e depois da formatura? Palestrante: Andrezza Martins e Rafaella
Souza
- Arquitetura Contemporânea: Traços importantes que marcam a história. Palestrante: Ana
Maria Nagem
- Carreira e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. Palestrante: Fábio Almeida Vieira
Concurso:
- Maratona de Projetos: Intervenção na área de convivência e espera da unidade Santo
Agostinho - Centro Universitário Unihorizontes
Participação discente:
- Mostra de Trabalhos e talentos
- Mediação das palestras feita por alunos
Premiação:
Maratona de Projetos
- Premiação visita ao escritório e obra da arquiteta Nathália Corradi
 Identidade do aluno com o curso
A implementação de sistema de avaliação mais adequado às disciplinas de projetos, fez com
que as necessidades específicas do curso fossem atendidas dentro do cronograma da
instituição. Atividades complementares como maratona de projetos e Semana de Arquitetura
e Urbanismo e o novo laboratório concebido para trazer identidade ao curso.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
Debates Contemporâneos
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– Mudanças climáticas e meio ambiente: desafios para a sustentabilidade. Palestrantes:
Flávio Nunes de Lima, Marcos Álvares da Silva e Leonardo Koury Martins. Debatedores:
Gabriela Dourado, Bruna Rosa, Sther Cunha e Renata Filippetto Oliveira
– Smart Cities: compreendendo o conceito. Convidada: Paula Faria. Debatedores: Emerson
Rodrigues e Renata Filippetto Oliveira

Curso de Ciências Contábeis
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Auditoria e suas aplicabilidades empresariais, Palestrante: Alysson Gonçalves Silverio; Como
elaborar um currículo estratégico?, Palestrante:
Aplicada, Palestrante:

Larissa Coimbra; Educação Financeira

Ernane Ferreira Aguiar; Como construir um perfil no linkedin?,

Palestrante: Larissa Coimbra Waltamir Carreiro; Qual é a carreira dos sonhos?, Palestrante:
Fernanda Ferreira Rodrigues; A Carreira de Auditoria suas oportunidades e desafios,
Palestrantes: Raphael Benigno, Samantha Kelly Corsino Pereira; O Profissional do futuro e
seu papel na sociedade, Palestrante: Talita Henrique; A Compliance com foco nas
investigações internas, Palestrante: Franciele Silva Alves;Planejamento Tributário com
produtos monofásicos na apuração do Simples Nacional, Palestrante: Prof.ª Liliane Penido
Drumond e Kenyo Rodrigues; Orçamento Empresarial como ferramenta de gestão para
tomada de decisão, Palestrante: Ezio Pereira Morais: Oficina do MEI (Micro Empreendedor
Individual) e suas atualizações conforme Receita Federal.Julia Goulart de Oliveira Silva e
Joaquina Angelica Caldeira; A tomada de decisões empresariais e o profissional de finanças:
em tempos de pandemia, Palestrante: Prof. Ricardo Carvalho da Silva; Apresentação da
Demonstração da Necessidade de Capital de Giro e as Fontes de Financiamento, Palestrante:
Ricardo Rosa Dutra; Geração Z: quem são e qual o seu perfil? Palestrante: Fernanda Ferreira
Rodrigues Celeghini.

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
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final desenvolvido em cada período do curso e a estruturada semana de apresentação que
ocorre ao final de cada semestre.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: O trabalho no século XXI. Subtemas: Trabalho e adoecimento em tempos de
pandemia; Entre o trabalho e a família: dilemas dos gestores no setor de saúde; Inserção de
menores aprendizes no mercado de trabalho; Impacto da diversidade no ambiente de
trabalho; O Profissional da contabilidade: competências, habilidades e atitudes.

Tema: Sustentabilidade. Subtemas: Empresa sustentável com crédito de carbono;
Sustentabilidade: o tripê social, ambiental e econômico; A prática da Reciclagem; Gestão de
resíduos sólidos no comércio; Sustentabilidade, meio ambiente e sociedade; Gestão de
resíduos hospitalares em tempo de pandemia; Rentabilidade por meio da reciclagem;
Responsabilidade socioambiental regulamentação e prática.

Tema: Governança Corporativa. Subtemas: Governança Corporativa nos controles internos;
Governança Corporativa na Controladoria; Governança Corporativa digital; Governança
Corporativa e a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); Governança Corporativa e a B3;
Governança Corporativa em Cooperativas; Governança Corporativa no terceiro setor;
Governança Corporativa no stakeholder.

Tema: Inovação e integração das atividades no setor contábil. Subtemas: Implantação de
Mapas de Processos; Criptomoedas; Robotização na contabilidade/RPA; Cuidado com os
harckers na Contabilidade; BI (Business Intelligence) inteligência empresarial; Contabilidade
4.0; Automação nos Processos da Contabilidade; Aplicação da inteligência artificial na
contabilidade.

Tema: Estratégias Empresariais e a Contabilidade. Subtemas: Blindagem Patrimonial;
Recuperação Judicial; BI (Business Intelligence) na tomada de decisões; Tendências da
Contabilidade

Digital;

Consórcio

Empresarial;

Holding

Empresarial;

Disfunção

da

contabilidade; Falência e recuperação judicial.

Tema: Avaliação de empresas no ambiente de negócios. Subtemas: Planejamento
Estratégico e suas ferramentas; Plano de negócios para abertura de um escritório;
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

98

Contabilidade Consultiva; Goodwill; Due Diligence; Valuation; Consultoria Empresarial;
Diagnóstico Empresarial
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- A Promoção da saúde e prevenção de doenças.
- Acessibilidade e inclusão social.
 Projetos de Extensão desenvolvidos:

- Consultoria financeira aplicada em um hortifrúti:
- 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.
 Comemoração do Dia do Contador

Comemoração ao dia do profissional da área do Curso de Ciências Contábeis:

Palestras:
- Empreender em tempos de pandemia – Palestrante: Karla Oliveira;
- O direito tributário em temos de pandemia - Palestrante: Raphael Silva;
- Marketing Digital para Contadores – Palestrante: Lucas Henrique dos Santos
- Geração Z: Quem são e qual o seu perfil? Palestrante: Fernanda Ferreira;
- Ética na profissão contábil. Palestrante: Vilma Santos;
- Aprenda a pesquisar sem mistério! Metodologia científica de pesquisa para seu trabalho
acadêmico. Palestrante: Natalia Xavier;
- Do TCC á XIII Convenção de Contabilidade de Minas Gerais. Palestrante Patrícia Fernanda
Teixeira Reis e Renata França.
 Identidade do aluno com o curso
- Perspectivas de uma carreira internacional. Palestrante: João Antônio – KPMG/Canadá
- Treinamento Imposto sobre a Propriedade Rural. Palestrante: Ana Cristina Silva
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 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
 Visitas Técnicas:

Sob a coordenação da professora Liliane Drumond e em parceria com o Escritório Porto e
Gomes Contabilidade, foi organizada uma visita técnica para os alunos. A proprietária e
diretora executiva do escritório, Ana Eliza Porto de Carvalho, é uma egressa do Unihorizontes.
A Visita técnica foi remota e teve como tema “Empreendedorismo, inovação e BPO em um
escritório de contabilidade”
 Atividades desenvolvidas para preparar o aluno do curso para o Exame de Suficiência

- Simulado do Exame do Conselho Federal de Contabilidade com o Prof, José Rodrigues.

- Preparatório para o Exame de Suficiências com os Professores: José Rodrigues com
conteúdo contabilidade básica, contabilidade comercial e análise das demonstrações
contábeis; André Tostes com conteúdo contabilidade fiscal e tributária, terceiro setor e
auditoria; Bruno Medeiros com contabilidade e planejamento fiscal e tributário; e Renata
França com contabilidade de custos, contabilidade avança e estrutura conceitual de
contabilidade.
 Atividades desenvolvidas no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)

Quanto as práticas educacionais voltadas para contribuir com a sociedade, o Núcleo de Apoio
Contábil e Fiscal (NAF), realizou também nos dois semestres de 2021, 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 tanto pela equipe de técnicos da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Escola
Administrativa Fazendária (ESAF) e pelos professores Bruno Vilela e Cristiano Moreira. Os
alunos capacitados atendem as demandas da sociedade acompanhados pelos professores
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da disciplina, atendendo a sociedade nas imediações das duas unidades acadêmicas, sendo,
Unidade Santo Agostinho e Unidade Barreiro.

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 teve como Coordenadora e
Prof.ª Liliane Penido Drumond.

De acordo controle de atendimento do NAF do Centro Universitário Unihorizontes atendeu no
ano de 2021 na Unidade Santo Agostinho e Barreiro 129 atendimentos remotos via teams,
whatsapp e email um total de

contribuintes da Receita Federal do Brasil.

Além da capacitação de 120 alunos 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 nos parcelamentos tributário;
- Capacitar os alunos a fazerem a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica;
- Capacitar os alunos a fazerem a declaração do Micro Empreendedor Individual;
- Simulação da DIRPF;
- Prática da DIRPF;
- Cursos disponibilizados e realizados pelos alunos pela Plataforma CUBOZ DA RECEITA
FEDERAL com objetivo de capacitar o aluno.
- Seminário do NAF na Superintendência da Receita Federal do Brasil;
Em 2021 foram realizados Workshops referentes ás

Declarações do

Imposto de Renda

Pessoa Física 2021, na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro também workshops
remotos 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.

Foram realizados também workshops com o tema referente ao Micro Empreendedor Individual
(MEI), na Unidade Santo Agostinho e na Unidade Barreiro de forma remota, 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:
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

101

- 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.

Tivemos o NAF como projeto de extensão como forma de engajar e criar identidade do aluno
com o curso de Ciências Contábeis.
 Outras atividades promovidas pelo curso

- Curso de Férias do ICMS. Palestrante Hudson Moura de Oliveira. Conteúdo do Curso: Fato
gerador do ICMS, Contribuinte do ICMS, diferencial de alíquotas, Planejamento Tributário,
Obrigações Acessórias do ICMS.
Curso de Direito
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Desafios atuais da Corte interamericana de Direitos Humanos, Palestrante: Isabel Penido de
Campos Machado; Visual Law: O Direito pensado para o Usuário, Palestrante: Bruno Lewer;
Inteligência Artificial: desafios e tendências regulatórias, Palestrante: Sofia Chang Nogueira;
Mindfulness em sala de aula, Palestrante:

Hélade Cappai; Profissão com propósito,

Palestrante: Felipe Matos Americano; Buscando Saúde e bem-estar através de estratégias
naturais: os óleos essenciais, Palestrante: Fernanda Campos Junger; O papel do STF no
enfrentamento da Pandemia da COVID-19, Palestrante: Henrique Carvalhais da Cunha Melo;
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Felicidade, otimismo e bem-estar: como fazer para aumentar sua saúde mental, Palestrante:
Juliana Picinin; Soft Skills - A PNL como Instrumento Jurídico, Palestrante: Karla Ladeira
Radd; Inovação não é só Tecnologia! - Saiba porque as Metodologias Ágeis são a nova
fronteira de inovação e transformação da gestão jurídica, Palestrante: Leonardo Toco; Perícia
de local de crime, Palestrante: Michelle Moreira Machado; Novas tendências jurídicas:
carreiras não tradicionais, Palestrantes: Júlia D’Agostini, Pedro Colombini e Sofia Chang
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema e subtema: Oportunidades e desafios do profissional do Direito nos pós pandemia

Tema: As Violências. Subtemas: Em razão de convicções culturais; Tecnológica; Física;
Patrimonial; Pessoas em situação de rua; Transexuais e transgêneros; Indígenas; Imigrantes;
Mulheres; Negros e pardos;

Tema: Direitos Humanos e Tutela Jurídica das Minorias. Subtemas: Étnicas; Gênero;
Propriedade; Geográficas; Trabalho escravo; Tortura e maus-tratos; Julgamentos injustos e
prisões arbitrárias; Refugiados.

Tema: As expressões artísticas e o Direito. Subtemas: Direito e música: Pacato Cidadão
(Skank); Direito e cinema: O Rei Leão" (Disney); Direito e pintura: Independência ou morte
(Pedro Américo); Direito e literatura: “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (J. K. Rowling); A Bela
Adormecida; Rapunzel; Chapeuzinho Vermelho; João e Maria.

Tema: A Hermenêutica Constitucional nos Tribunais Superiores. Subtemas: Direito ao
esquecimento; Sacrifício de animais em ritos religiosos; Transporte por aplicativo; Privatização
de estatais; Descriminalização do uso de drogas; Obrigatoriedade de vacina; Uso de
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para reincidência, para
desabonar a conduta social ou a personalidade do condenado; Fake News e liberdade de
expressão;

Tema: As Formas Alternativas de Solução de Litígios. Subtemas: Mediação; Acordo de não
persecução penal; Composição civil; Transação penal.
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Tema: Novas temáticas na área jurídica. Subtemas: Inteligência Artificial; Cooperativismo;
Redes sociais; Efeitos da pandemia nas relações de consumo; Trabalho remoto;
Criptomoedas; Legal Design/visual law; Virtualização dos atos processuais (audiências,
julgamentos); Cibersegurança; Lawtechs e legaltechs: aplicativos voltados para a área
jurídica; Compliance;
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana;
- Estado, sociedade e trabalho.
 Projetos de Extensão desenvolvidos:
- Regularização de Organização Não Governamental - Estatuto Social
- Consultoria Trabalhista - Modalidades de Contrato de Trabalho
 Comemoração do Dia do Advogado
- Desafios da Advocacia: prerrogativas do advogado – Palestrante: Juliana Maria de Souza
do Amaral Pedrosa;
- Desafios da advocacia: Liberdade de Expressão e crimes contra a honra - Palestrantes:
Gilberto Silva Pereira e Gabriella Andréa Pereira;
- Advocacia Pública e Advocacia Privada: distinções e semelhanças Palestrante: Henrique
Carvalhais da Cunha Melo;
- OAB-e: oportunidades e novas perspectivas para os estudantes de Direito Palestrante:
Pedro Henrique Guerra Ferreira;
- Visual Law na Prática - Oficina de Canva Aplicado ao Direito - Palestrante: Bruno Nobrega
de Souza;
- Formei, e agora?! Os desafios do advogado recém formado - Palestrante: Juliana Günther
Fonseca de Mattos;
- Desafios da advocacia: Consolidação e aplicabilidade da ADO 26/19, sob aspectos de
direitos fundamentais e direitos humanos - Palestrante: Emilia Viriato Paulino;
- OAB-e: oportunidades e novas perspectivas para os estudantes de Direito - Palestrantes:
Fernanda Antônia Ferreira Moraes e Daniel Boczar Leão;
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- Projetando o futuro: núcleo de prática jurídica e a importância da prática real - Palestrantes:
Prof.ª Gabriela Dourado e Prof.ª Camila Hatajima
 Identidade do aluno com o curso

No ano de 2021, foram realizados os seguintes eventos:
- “Conversando sobre o Direito: as profissões jurídicas” – Palestrantes: Prof.Henrique Viana
Pereira, Prof. Wilson Benevides e Prof.ª Monica Queiroz; - Mediadores: Prof.ª Gabriela
Dourado, Prof.ª Camila Hatajima e Prof. Carlos Henrique Guerra;
- “Conhecendo o Judiciário: Direito e Pandemia”– Palestrante Dr. Desembargador Rogério
Madeiros – TJMG;
- “Ensaios para o XXXII Exame da OAB” - 12/06/21 - Palestrantes: Prof.ª Juliana Gunther e
Prof.ª Gabriela Dourado;
- “Conhecendo o Judiciário: Política de Autocomposição e Métodos Consensuais de
Resolução de Conflitos”– Palestrante Dr. Juiz Clayton Rosa de Rezende– TJMG;
- “Debates sobre o tribunal do júri: o papel do magistrado” – Palestrante: Dr. Walter Zwicker
Esbaille Júnior;
- “Debates sobre o tribunal do júri: o papel da acusação” – Palestrante: Dr. Gustavo Fantini;
- “Debates sobre o tribunal do júri: o papel da defesa” – Palestrantes: Dr. Aender Braga e Dra.
Aisla Carvalho.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.

Foi realizado também um evento ao vivo no you tube, cujo tema discutido foi: Mudanças
climáticas e meio ambiente: desafios para a sustentabilidade, com os seguintes palestrantes:
Prof. Flavio Lucio Nunes de Lima; Prof. Leonardo Koury Martins; Prof. Marcos Edmar R.
Alvares da Silva.
 Atividades desenvolvidas para preparar o aluno do curso para o Exame da OAB
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As atividades avaliativas foram realizadas e aplicadas em formatos das questões da OAB. Foi
disponibilizada no moodle a prova da OAB aplicada como forma de simulado para treinar os
alunos para a prova prevista no ano de 2021. Os professores da instituição gravaram vídeos
corrigindo as questões da referida prova e estes foram postados n a platafomra moodle para
os alunos acessarem. Foi realizado também, o evento “Ensaios para o XXXII Exame da OAB”
com as palestrantes Prof.ª Juliana Gunther e Prof.ª Gabriela Dourado.
 Atividades desenvolvidas no Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ)

- Atendimentos semanais à comunidade, de forma remota, visando o acompanhamento de
processos judiciais nas esferas cível, de consumo, família e criminal, além de atendimentos
em consultas de orientação jurídica.
- Celebração de termos de parcerias sociais com a comunidade para prestação de serviços
de assistência jurídica, em especial com a APAE – BH, Instituto Wilson Chagas, INAPER e
AFAS.
- Realização de quatro eventos interdisciplinares durante o ano de 2021, quais sejam: Visita
Virtual ao Museu do Palácio da Justiça do TJSP; Evento Conhecendo o Judiciário;
- Celebrou termos de parcerias sociais com a comunidade para prestação de serviços de
assistência jurídica, em especial com a APAE – BH, Instituto Wilson Chagas, INAPER e AFAS.
- Manteve o convênio com o TJMG para implementação do Posto de Atendimento Préprocessual - PAPRE do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da
Comarca de BELO HORIZONTE/MG, em conformidade com o que dispõe a Resolução TJMG
nº. 873/2018 e a Resolução CNJ nº. 125/2010.
Curso de Engenharia Civil
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Política de Gestão de Risco de Inundação de Belo Horizonte, Palestrante: Eng. Ricardo de
Miranda Aroeira; Reciclagem ou destinação final dos painéis fotovoltaicos aplicados em
geração de energia ao final do Ciclo de Vida, Palestrante: Eng. Antônio Harley Anselmo;
Recuperação Ambiental de Lagos Urbanos - Estudo de Caso: Lagoa da Pampulha Palestrante: Eng. Weber Coutinho; Riscos e Precauções em Reformas Prediais - Palestrante:
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Palestrante: Prof.ª Daniela Scarpa; Informação e conhecimento no exercício profissional Palestrante: Prof. Leonardo Moraes.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: O Papel da Engenharia Civil na Sociedade. Subtemas: Anotação de Responsabilidade
Técnica; Perícia e Engenharia Civil; O Engenheiro civil e seu papel no planejamento das
cidades; A fiscalização da profissão; A questão das Inundações e sua relação com a
engenharia; A importância do saneamento na Pandemia do COVID-19; O Papel do CREA/MG
na atuação do engenheiro civil; Anotação de Responsabilidade Técnica; Perícia e Engenharia
Civil; O Engenheiro civil e seu papel no planejamento das cidades; A fiscalização da profissão

Tema: Desenvolvimento Metropolitano. Subtemas: Planos Diretores; Os efeitos da revolução
industrial no Brasil; A Expansão Urbana no Brasil; O Êxodo rural e suas contribuições,

Tema: Construção Pesada. Subtemas: Projeto de Pontes; Utilização de concretos em
barragens; As obras de contenção em áreas de risco de inundação; Projeto de Casas em
Containers; Prédios sustentáveis; Projetos de estruturas em aço e suas ligas (Aço leve); O
uso da energia solar e suas aplicações; Gerenciamento de resíduos eletrônicos.

Tema: Cidades Sustentáveis. Subtemas: Casas de bambu; Telhas ecológicas; Construções
com solo cimento; Concreto reciclado.

Tema: A Engenharia Civil do Século XXI: uma visão de futuro. Subtemas: Aplicações do
concreto de alto desempenho na construção civil; O uso de drones no levantamento de dados
para fiscalização de obras; Automatização e industrialização da construção civil;Impressão de
edificações com impressora 3D.

Tema: O Empreendedorismo na Engenharia Civil. Subtema: Construtechs: O que são? Como
são formadas? Como o segmento é escolhido?; Como é o mercado para as construtechs?

Tema: Problemas Urbanos. Subtema: A hidráulica dos rios urbanos em épocas de chuvas
intensas.
 Realizou-se mesas redondas com a seguinte temática:
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- Cultura, arte e comunicação.
 Projetos de Extensão desenvolvidos:

- A pandemia e a falta de saneamento. Discuta a sua relação e aponte possíveis soluções e
melhorias para ampliar a qualidade de vida da população.
- O mercado da construção civil durante a pandemia – Como o setor de construção civil está
atuando durante a pandemia: crescimento ou estagnação? Qual é o segmento que mais
cresce e o que mais está estagnado?
- Proposição de projeto de construção e/ou reforma de moradia para população carente.
- A situação da construção civil na realidade da pandemia – a realidade do mercado, o dia a
dia das construções e as perspectivas para o futuro.
 Identidade do aluno com o curso

Palestras dentro do Projeto Civll Updated:
- Canteiro de Obras de Salto e Batom – Palestrante: Enga. Edna Penido Bastos Barcelos
- A importância do saneamento básico na qualidade de vida urbana – Palestrante: Profa.
Suzana Viégas
- Mobilidade Urbana, sustentabilidade e qualidade de vida - Palestrante: Arquiteto e Urbanista
Henrique Eduardo Araújo Coelho
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.

Palestra:
- Smart Cities: compreendendo o conceito – Palestrante: Paula Faria em parceria com o Curso
de Arquitetura e Urbanismo
 Visita Técnica:
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Visita técnica ao entorno da Praça da Liberdade e do Museu das Minas e do Metal em parceria
com o Curso de Arquitetura e Urbanismo, sob a orientação dos professores Ana Maria Nagem,
Douglas Lopes e Renata Filippetto, visando vivenciar o ecletismo, paisagismo, resgatar a
história e premissas de renovação da cidade mantendo sua memória e conhecendo as
potencialidades da cidade de Belo Horizonte.
Curso de Engenharia de Produção
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Prova de carga em estacas pelo ensaio bidirecional: aspectos teóricos e técnicos de
execução, Palestrante: Engenheiro Alysson Resende; Durabilidade de estruturas de concreto:
prevenção e recuperação, Palestrante: Engenheiro Cláudio Neves Ourives; Sistema de
drenagem de águas superficiais: aplicação teórica e aspectos de execução. Palestrantes:
Engenheiros Fábio Luiz Viana e Luis Pianissola.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: O Papel da Engenharia de Produção na Sociedade. Subtemas: Segurança na
Indústria; Geração de Energia Nuclear; Engenharia Organizacional; Engenharia e
Sustentabilidade; Energia Eólica e Solar (viabilidade); Futuro do Trabalho: mudanças após a
pandemia; LGPD em empresas de Engenharia; Engenharia 4.0 - O que o mercado espera
dos novos engenheiros.

Tema: Inovações Tecnológicas em Engenharia de Produção. Subtemas: Competividade e
Tecnologia na Indústria; O Papel das Instituições de Ensino na Inovação; Tecnologia e
Inovação na Indústria Nacional; A Evolução da Automação; Novas tendências para a
Engenharia do Trabalho Remoto; Uso de novas tecnologias na Eng. Produção; Contribuições
da Engenharia de Produção nas inovações para melhoria da produtividade das organizações;
Contribuição da Engenharia em tempos de pandemia.

Tema: Logística nos Tempos da Indústria 4.0. Subtemas: O Futuro do E-commerce; Eficiência
dos Correios no E-commerce; Estoque Virtual; Automação dos Centros de Distribuição; As
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inovações tecnológicas para melhoria na gestão da Cadeia de Suprimentos; Automação dos
Centros de Distribuição

Tema: Adequação de Recursos em Processos Produtivos de Pequenos e Médios
Empreendimentos. Subtemas: Expansão Utilizando Pacotes Fechados (Turnkey); Ampliação
com a Utilização de E-commerce; Programação da Produção Online; Adequação ao Uso do
Home Office; Novas tendências da engenharia da produção com o advento dos carros
elétricos; Novas possibilidades tecnológicas para pequenas e médias empresas; Inovação na
engenharia.

Tema: Manufatura Enxuta (Lean Manufactoring). Subtemas: A engenharia e a 4a revolução
industrial; Valor e fluxo de valor em Lean Manufactoring; Estudo de caso da redução de
desperdícios com o Lean manufactornig.

Tema: Uso de Coprodutos ou Subprodutos Gerados nos Processos de Produção. Subtemas:
Agropecuária; Siderurgia; Têxtil, Vestuário e Calçados; Industria Alimentícia.

Tema: Engenharia Econômica: Análise de Investimento, Atratividade, Oportunidade e Riscos.
Subtemas: Estudos de viabilidade do uso de energias alternativas renováveis; Análise de
Risco de Investimento em projetos de energia sustentável; Projeto de Viabilidade Econômica
de Micro e pequenas centrais energéticas.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Acessibilidade e inclusão social;
- Promoção da saúde e prevenção de doenças.
 Projetos de Extensão desenvolvidos:
- Casa Sabor Lanches: formas de integrar suas atividades produtivas;
- Reorganização do processo de manutenção de elevadores;
- Proposta de melhoria de atendimento na loja da empresa Vivo.
 Comemoração do Dia do Engenheiro
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Palestras:
- Princípios básicos de investimento que todo mundo deve saber (Estratégias de
investimentos e financiamentos para PF e PJ) - Palestrante: Flávio Figueiredo;
- Atração de investimento e implantação de Projetos Greenfield - Palestrante: Lucas F. Silva;
- Engenharia Paperless: um mundo sem papel - Palestrante: Marcos Vinicius Castro Cruz.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
 Visitas técnicas

- Visita técnica virtual realizada na CCR Metrô das Bahia;
- Visita técnica virtual realizada na fábrica de tijolos e telhas de cerâmica da Cerâmica
Braunas.

Serviço Social
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Violência contra mulher em tempos de pandemia: a realidade em uma Delegacia de Mulheres,
Palestrante: Filipe da Silva. Assistente Social da Delegacia de Mulheres de Contagem; O
feminino por trás das grades: uma análise do trabalho do (a) assistente social no Centro
Socioeducativo São Jerônimo, Palestrante: Débora Costa; Povos Tradicionais, Valorização
da Cultura e Direitos, Palestrantes: Andreia Roseno e Prof.ª Dra. Alenice Baeta; Serviço Social
na atual conjuntura: impactos na orientação e na fiscalização profissional, Palestrante: Denise
Cunha; Violência contra mulher e pandemia: a realidade da Delegacia de Mulheres,
Palestrante: Felipe da Silva; Viver nas cidades: cultura, trabalho e políticas públicas,
Palestrante: Renato Barbosa Fontes; Direitos Humanos em tempos de pandemia, Palestrante:
Flávia Lee Cardoso Dias; Políticas Públicas para Mulheres: desafios para efetivação de
direitos. Palestrante: Daniele Lopes Coelho; Comunicação e movimentos sociais: a
agroecologia em destaque, Palestrante: Ágata Azevedo Souza; Gestão Social e políticas
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voltadas às pessoas em situação de rua: o Centro POP de Contagem em questão,
Palestrante: Priscila Cristine Lima da Costa.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema e subtema: Oportunidades e desafios do profissional do Serviço Social no pós
pandemia;

Tema: Direitos humanos na sociedade contemporânea em tempos de Pandemia do COVID19: violações e garantias; Direitos humanos na sociedade contemporânea em tempos de
Pandemia do COVID-19: violações e garantias. Subtemas: Os impactos do COVID-19 na
população carcerária; Consultório de Rua e o trabalho interdisciplinar do/a Assistente Social;
Direitos sociais e demandas profissionais postas ao Serviço Social junto à população de rua;
COVID-19 e envelhecimento: os impactos da pandemia na vida de idosos institucionalizados.
Tema: A sociedade e seus vulneráveis na perspectiva de inclusão sob a ótica do “isolamento
social, Subtemas: Segurança Alimentar na perspectiva da continuidade do Auxílio
Emergencial; O novo mundo do trabalho no contexto da pandemia e seus desdobramentos;
Adoecimento emocional: impactos e consequências do COVID-19; Violência contra mulher no
contexto da COVID 19; Acolhimento institucional de crianças e adolescentes no contexto da
pandemia.

Tema: Análise de programas e projetos sociais no contexto do COVID-19, Subtemas:
Aprofundamento da questão social e reflexos do trabalho do Assistente Social no INSS;
Aprofundamento da questão social e reflexo no trabalho do Serviço Social na Justiça

Tema: A pandemia do COVID-19, as novas demandas e os impactos na atuação profissional
do/a Assistente Social”, Subtemas: Empreendedorismo Social: estratégias para superação da
crise e do desemprego em tempos de pandemia; Reflexos da pandemia na Educação
Brasileira: inclusão ou exclusão?; Trabalho remoto: uma nova realidade sob a ótica de
exploração capitalista.

Tema: Equipe interdisciplinar/multidisciplinar e o trabalho do (a) assistente social: adequação
do trabalho em tempos de pandemia do COVID-19, Subtemas: O estágio remoto em Serviço
Social e as novas articulações envolvendo os três sujeitos; Isolamento social e adoecimento
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mental; Política de Saúde e pandemia: o assistente social na linha de frente; Trabalho remoto
x trabalho presencial do Serviço Social: a importância do consenso; O estágio remoto em
Serviço Social e as novas articulações envolvendo os três sujeitos; Isolamento social e
adoecimento mental; Políticas de saúde e pandemia: o assistente social na linha de frente;
Trabalho remoto x trabalho presencial no Serviço Social
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Educação e desenvolvimento humano;
- Segurança alimentar e nutricional.
 Projeto de Extensão desenvolvido:
- Aumento da violência doméstica contra mulheres em tempos de pandemia e as Medidas de
prevenção do Estado.
 Comemoração do Dia do Assistente Social
Aconteceu em 2021 a 11ª Semana de Serviço Social Unihorizontes – evento transmitido pelo
canal da instituição no youtube. Com o tema: Serviço Social: trabalho pela vida e resistência
dos povos originários e comunidades tradicionais

Palestras:
- Povos Tradicionais, Valorização da Cultura e Direitos. Palestrantes: Andreia Roseno e Prof.ª
Dra. Alenice Baeta. Mediadora: Prof.ª Sther Mendes Cunha;
– Minicurso: Serviço Social e Políticas de Saúde em tempos de crise sanitária. Palestrantes:
Priscila Suely da Silva e Anamélia Avelar;
– Minicurso: O Serviço Social na atual conjuntura: desafios a orientação e fiscalização
profissional. Palestrante: Denise Cunha.
 Identidade do aluno com o curso

As atividades desenvolvidas pelo curso no decorrer do ano de 2021 tiveram o objetivo de
promover a identidade do aluno com o curso e com a IES, destacando:
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- Banco de ideias: trata-se de uma proposta de formação a partir da criação de um “Banco de
Ideias”, por meio da realização de oficinas socioeducativas a serem aplicadas junto aos
usuários/pacientes e acompanhantes acolhidos pela Casa de Apoio Flávio Romualdo,
objetivando ocupar o tempo ocioso de permanência na casa enquanto perdura o período de
tratamento do câncer.
- Palestras com o tema “Serviço Social: trabalho pela vida e resistência dos povos originários
e comunidades tradicionais” apresentadas na 11ª Semana de Serviço Social Unihorizontes –
evento transmitido pelo canal da instituição no youtube
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.

Palestras:
- Mudanças Climáticas e Meio Ambiente: desafios para a sustentabilidade. Debatedores: Prof.
Flávio Lúcio Nunes de Lima, Prof. Leonardo Koury Martins e prof. Marcos Edmar R. Álvares
da Silva. Mediadora Prof.ª Sther Mendes Cunha, Prof.ª Renata Fillippeto e Profa. Gabriela
Dourado.
- Política, arte e ancestralidade. Palestrantes: Maria do Carmo F. Da Silva; Geovanne Sassá.
Mediadora: Prof.ª Sther Mendes Cunha.
Curso de Graduação Tecnológica em Gestão Comercial
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Como transformar a sua vida financeira. Palestrante: Aline Marilene de Souza; Algumas
etapas a serem observadas na realização do trabalho final de curso. Palestrante: Prof.
Cristiano Moreira da Silva.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:
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Tema: Inovações no varejo Inovações motivadas pela pandemia, Subtemas: A expansão do
E-commerce; Soluções para o aumento da competitividade; Escalabilidade no varejo.

Tema: Empreendedorismo na área comercial, Subtemas: Desafios do empreendedor no
século XXI; Oportunidades de empreender pós pandemia; Competências essenciais ao
empreendedor; Casos de sucesso de empreendedorismo.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Cultura, arte e comunicação;
- Processos de globalização e política internacional.
 Comemoração do Dia do Tecnólogo
Palestras:
- Educação financeira e possibilidades de investimentos no cenário atual - Palestrante Regina
Anselmo;
- Finanças Pessoais: Investindo em Renda Fixa - Palestrante: Simone Evangelista Fonseca.
 Identidade do aluno com o curso

- Mesa Redonda Virtual com Profissionais de Supply Chain. Palestrantes: Bárbara Fabiane
Cardoso Dias, Graziele Christine de Alvarenga, Alexandre Martins de Oliveira.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE.
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Qualidade
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021: A
Importância da Reciclagem e os Benefícios para o Cidadão e o Meio Ambiente. Palestrante:
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Akemi Ishihara; Algumas etapas a serem observadas na realização do trabalho final de curso.
Palestrante: Prof. Cristiano Moreira da Silva.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: A Gestão da Qualidade no Século XXI, Subtemas: No setor farmacêutico; No setor
petrolífero; No setor de alimentos; Na indústria

Tema: Desafios e Competências do Profissional de Gestão da Qualidade, Subtemas: O perfil
do gestor de qualidade nos Sistemas de Gestão Integrada; Gestão do conhecimento: o
desafio entre a padronização e o conhecimento tácito; Impacto da pandemia na Gestão da
Qualidade; Casos de sucesso na implementação da Gestão de Qualidade na indústria.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Processos de globalização e política internacional;
- Cidades, habitação e qualidade de vida.
 Comemoração do Dia do Tecnólogo
Palestras:
- "Educação financeira e possibilidades de investimentos no cenário atual". Palestrante
Regina Anselmo;
- Finanças Pessoais - Investindo em Renda Fixa. Palestrante: Simone Evangelista Fonseca
 Identidade do aluno com o curso

- Mesa Redonda Virtual com Profissionais de Supply Chain. Palestrantes: Bárbara Fabiane
Cardoso Dias, Graziele Christine de Alvarenga, Alexandre Martins de Oliveira.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

116

Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Outubro Rosa / Novembro Azul: Prevenir o câncer é possível. Palestrantes: Prof.ª Eliana Villa;
Algumas etapas a serem observadas na realização do trabalho final de curso. Palestrante:
Prof. Cristiano Moreira da Silva.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema e subtema: Oportunidades e desafios do profissional de Recursos Humanos
no pós pandemia.

Tema: Mudanças Tecnológicas no Setor de Recursos Humanos. Subtemas: BI (Business
Intelligence) Inteligência Empresarial; Quarta revolução industrial e a transformação digital no
RH; Governança Corporativa e o papel do RH; Aplicação da inteligência artificial no RH;
Ferramentas virtuais no auxílio do trabalho do RH; Big data e análise de dados do RH; RH à
distância.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Ética, democracia e cidadania;
- Sociodiversidade e multiculturalismo.
 Projeto de Extensão desenvolvido:

- Youtube como ferramenta para preparação de jovens aprendizes.
 Comemoração do Dia do Tecnólogo
Palestras
- "Educação financeira e possibilidades de investimentos no cenário atual". Palestrante
Regina Anselmo;
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- Finanças Pessoais - Investindo em Renda Fixa. Palestrante: Simone Evangelista Fonseca
 Identidade do aluno com o curso

- Mesa Redonda Virtual com Profissionais de Supply Chain. Palestrantes: Bárbara Fabiane
Cardoso Dias, Graziele Christine de Alvarenga, Alexandre Martins de Oliveira.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
Curso de Graduação Tecnológica em Gestão da Segurança Privada
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Segurança em Condomínios Complexos. Palestrante: Hugo Leonardo Áurea; O Papel e a
Responsabilidade dos Gestores nas Organizações. Palestrante: Cristiano Pazzini; Gestão de
Risco - Uma necessidade estratégica para qualquer tipo de processo. Roberto Ribeiro
Oliveira; Gestão de Riscos - uma necessidade estratégica para todo tipo de negócio.
Palestrante: Prof. Dr. Antônio Alves Mota; Segurança Portuária - Medidas de Segurança em
Recintos Alfandegados. Palestrante: Alex Fabiano Gatto; Método de Aprovação para
Concursos. Palestrante: Dr. Thiago Pacheco.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:
Tema e subtema: Oportunidades e desafios do profissional da Segurança Privada no pós
pandemia.
Tema “Tendências e Desafios da Segurança Privada na Atualidade”, Subtemas: Compliance
digital; Inovações aplicadas à Segurança Privada; Novas áreas de atuação da Segurança
Privada; A Segurança dos Profissionais de Segurança Privada; A Proteção dos Ativos das
Organizações na Era Virtual; Saúde Mental do profissional de Segurança Privada; Atuação
da Segurança Privada de acordo com os Princípios Voluntários dos Direitos Humanos;
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Inovações aplicadas à Segurança Patrimonial e Pessoal; Novas áreas de atuação no Projeto
de Lei da Segurança Privada; Crime organizado e atuação da Segurança Privada.
Tema: “Segurança Privada e Sociedade”, Subtemas: Aspectos jurídico e profissional da
Segurança Privada; Segurança privada frente aos crimes cibernéticos; Segurança privada e
meio ambiente; Grandes áreas de atuação - (escolher: portuária, aérea, ferroviária, rodoviária
ou florestal); Economia e sustentabilidade dos negócios de Segurança Privada.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:
- Cidades, habitação e qualidade de vida
- Educação e Desenvolvimento Humano e Social
 Projetos de Extensão desenvolvidos:

- Diagnóstico de Riscos e Vulnerabilidades de Segurança para a empresa Inovar
Treinamentos e Soluções Automotivas;
- Diagnóstico de Riscos e Vulnerabilidades de Segurança para a empresa Horizontes Redes
e Concertinas;
- Diagnóstico de Riscos e Vulnerabilidades de Segurança para o Condomínio Residencial
Terra Nova Eco Life.
 Comemoração do Dia do Tecnólogo

Palestras:
- Gestão de Segurança em um dos Maiores Portos da América Latina. Palestrante: Marco
Antônio Veloso Roseira;
- Ferramentas Visuais para Estrategistas. Palestrante: Prof. Sérgio Caldas.
 Identidade do aluno com o curso

Mesa Redonda:
Tema: Gestão Estratégica e Inteligência, com debatedores: Prof.ª Dra. Caíssa Veloso; Prof.ª
Dra. Adriana Amado; Prof. Carlos Zanandreis; Prof. Adenilton Oliveira e convidados: Vanderlei
Oliveira e Carlos Fagundes.
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Palestras:
- O Crime Organizado no Estado do Pará. Palestrante: Dr. Francisco Ednaldo do vale
Cavalcante;
- Os limites da Atividade de Inteligência. Palestrante: Dr. Ry Bampa Jr.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
- Mesa Redonda: Criminal Profiling – abordagens e aplicação na segurança e no sistema
judicial. Debatedores: Prof.ª Dra. Adriana Amado recebendo os professores convidados da
Academia da Polícia Civil de Minas Gerais: Tânia Maria Alves; Fernando Rocha Leite e Lucas
Guimarães.
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
 Outras atividades promovidas pelo curso

- Workshop com apresentação do Diagnóstico de Riscos e Vulnerabilidades da Empresa
Inovar e do Plano de Melhorias para a Empresa Inovar Treinamentos e Soluções Automotivas.
-Palestras educativas na empresa Cafaro Contabilidade com os seguintes temas: Prevenção
de Acidentes e Segurança do Trabalho; Prevenção e Combate a Incêndios e Sinistros; Cyber
Segurança.

Parcerias firmadas:
- Empresa Anjos da Guarda para participação de alunos e egressos do Curso de Gestão da
Segurança Privada nos processos de seleção: quatro alunos foram selecionados e
contratados.
- Escola Brasil de Formação de Vigilantes.
Convênios firmados com os seguintes sindicatos:
- SINDEAC -Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios, em Empresas de
Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, Higienização, Desinsetização, Portaria, Vigia
e dos Cabineiros de Belo Horizonte;
- SINDASP-MG- Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais;
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- Sindicato dos Empregados das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas
Gerais;
- SINDISEC -Sindicato dos empregados em empresas de seguros e capitalização no estado
de Minas Gerais;
- SINTTRAV-MG - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte de Valores no
Estado de Minas Gerais.
- SINTRAEMG – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais.
- Palestras educativas na empresa Inovar Treinamentos e Soluções Automotivas com os
seguintes temas: Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho; Prevenção e Combate
a Incêndios e Sinistros; Cyber Segurança.
- Palestras educativas na Empresa M&L Construções e Acabamentos com os seguintes
temas: Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes; Breve Histórico de Segurança
Privada e Diagnóstico de Risco e suas Vulnerabilidades.
- Palestras educativas na Empresa Scape Moda (Matriz e filiais) com os seguintes temas:
Como manter um ambiente de trabalho seguro; Diagnóstico de Risco e suas Vulnerabilidades
em ambiente com grande movimentação de pessoas.
- Minicursos na Empresa Mesquita Palmilhas Ltda. com os seguintes temas: Segurança no
Trabalho; Trabalho em Equipe; Gestão de Crises; Planejamento Estratégico; Gerenciamento
de Riscos.
- Palestras educativas na Empresa MG SEG Vigilância Ltda. com os seguintes temas:
Palestras sobre Uso Moderado da Força; Abordagem e Emprego de Mobilização; Diagnóstico
Operacional; Modus Operandi dos Agressores e Motivações; Modus Operandi do Agente de
Segurança;
- Minicurso na Empresa MG SEG Vigilância Ltda. com o seguinte tema: Formação de Equipes.
- Palestra educativa na Empresa Estacionamento Doralice e Paulina Ltda. com os seguintes
temas: Segurança do Trabalho, Prevenção de Acidentes e Qualidade de Vida; Prevenção e
Combate a Incêndios; Cyber Segurança.
Curso de Graduação Tecnológica em Logística
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:
Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
"Soluções para o lixo: O desafio da Logística Reversa". Palestrante: Prof. Rodrigo Malta;
Algumas etapas a serem observadas na realização do trabalho final de curso. Palestrante:
Prof. Cristiano Moreira da Silva.
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 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema: Logística e Competitividade. Subtemas: Escalabilidade na logística; Otimização da
Cadeia de Suprimentos; Inteligência Artificial na Logística; Métodos de redução de custo na
logística.

Tema: Desafios e Competências do Profissional de Logística. Subtemas: Novas competências
do profissional de logística em armazéns e CDs; Atuação de profissionais de logística na
produção industrial; Casos de sucesso de empreendedorismo em Logística; Impacto da
pandemia na Logística.
 Realizou-se mesas redondas com as seguintes temáticas:

- Sociodiversidade e multiculturalismo;
- Meio ambiente, sustentabilidade e intervenção humana.
 Comemoração do Dia do Tecnólogo
Palestras
- "Educação financeira e possibilidades de investimentos no cenário atual". Palestrante
Regina Anselmo;
- Finanças Pessoais - Investindo em Renda Fixa. Palestrante: Simone Evangelista Fonseca
 Identidade do aluno com o curso

- Mesa Redonda Virtual com Profissionais de Supply Chain. Palestrantes: Bárbara Fabiane
Cardoso Dias, Graziele Christine de Alvarenga, Alexandre Martins de Oliveira.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
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Curso de Graduação Tecnológica em Marketing
 Foram realizadas palestras com os seguintes temas e os respectivos palestrantes:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Apresentação do caso Logpyx. Palestrante: Adalci Righi Viggiano; Algumas etapas a serem
observadas na realização do trabalho final de curso. Palestrante: Prof. Cristiano Moreira da
Silva.
 Os temas de PI´s para o ano de 2021 foram:

Tema e subtema: Oportunidades e desafios do profissional de Recursos Humanos no pós
pandemia;

Tema: Estratégias Inovadoras de Marketing. Subtemas: Marketing Verde; Marketing Viral;
Marketing Social; Marketing de Relacionamento (digital).
 Comemoração do Dia do Tecnólogo
Palestras:
- "Educação financeira e possibilidades de investimentos no cenário atual". Palestrante
Regina Anselmo;
- Finanças Pessoais - Investindo em Renda Fixa. Palestrante: Simone Evangelista Fonseca
 Identidade do aluno com o curso

- Mesa Redonda Virtual com Profissionais de Supply Chain. Palestrantes: Bárbara Fabiane
Cardoso Dias, Graziele Christine de Alvarenga, Alexandre Martins de Oliveira.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nas Mesas Redondas, as provas intermediárias
e as provas finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores
receberam capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.
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Cursos na Modalidade a distância:
 Palestras realizadas:

Foram realizadas as seguintes Palestras e seus respectivos palestrantes no ano de 2021:
Tolerância em tempos de Intolerância. Palestrante: Prof. Clairna Andressa Farinelli; A
importância da comunicação não violenta nas relações profissionais. Prof. Rosilaine
Aparecida

Pinto;

Economia

Colaborariva

e

Consumo

Colaborativo.

Palestrante: Prof. Pedro Favarini; Inbound Marketing - Buscando maneiras de ampliar seu
negócio? Palestrante: Prof. Sérgio Caldas; A Uberização da força de trabalho no Brasil.
Palestrante: Prof.ª Kelly de Morais
 Projetos e atividades de Extensão desenvolvidos pelos alunos com a implementação
e/ou proposição de ações junto à comunidade
Todas as disciplinas na modalidade EAD na primeira unidade Avaliativa – AV1, são realizados
os fóruns com o objetivo de interagir os alunos a diversos temas e a troca de opiniões entre
eles, sendo acompanhados pelo o professor da disciplina. Como por exemplo:

- Na disciplina Iniciação a Extensão - 2021, os discentes implementaram dicas de gestão
empresarial em tempos de Pandemia COVID-19. Sendo proposto a elaboração de um cartaz
(enriquecido com cores, letras e imagens para chamar atenção e incentivar a leitura) e enviado
a organização escolhida pelos discentes.
- Na disciplina Diversidade na Sociedade Brasileira – realizou Fórum de Discussão.
- Na Disciplina Meio Ambiente - realizou Fórum de Discussão.
- Na Disciplina Economia e Mercado - realizou Fórum de Discussão.
- Na Disciplina Inovação Social e Tecnológica - realizou Fórum de Discussão.
- Na Disciplina Direitos Humanos e Cidadania - realizou Fórum de Discussão.
 Títulos das palestras/workshop/seminário/oficinas realizadas durante a Semana de
Extensão

Alunos da EAD interagiram juntamente com os alunos dos Cursos presenciais.
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 Atividades desenvolvidas para promover a identidade do aluno com o curso e com a
IES

Para promover a identidade dos alunos com os cursos, são promovidos semanalmente batepapo, com atendimento virtual, ainda, atividades como fórum e exercícios e um canal de
contato via SMS.
 Atividades desenvolvidas para preparar os alunos para o ENADE

Questões objetivas nas unidades de aprendizagem AV2, AV3 e AV4. Ainda, questões
discursivas para elaboração de texto, mensurando a criatividade, a produção textual do
discente.
Além dos temas desenvolvidos pelos alunos nos Fóruns, as provas intermediárias e as provas
finais tiveram, necessariamente, questões no formato ENADE. Os professores receberam
capacitação para elaborar questões no padrão ENADE.

2.3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação stricto sensu

O Unihorizontes compactua com o pressuposto de que a ciência e suas aplicações são
indispensáveis para o desenvolvimento humano, social e econômico. 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
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(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
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.
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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.

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
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Professor Hudson Fernandes Amaral. 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.

O Programa de Mestrado do Unihorizontes organizou um conjunto de palestras, na
modalidade on-line, 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 foram amplamente divulgadas, e foram abertas a participações de alunos
de graduação, bem como de todo o corpo docente da Instituição, além de interessados da
comunidade.
 Foram oferecidas as seguintes palestras em 2021:

- A Administração na Transição para a Quarta Revolução Industrial: tendências e agenda de
pesquisa - Prof. Dr. Anderson de Souza Sant’Anna - FGV-EAESP – SP;
- Gestão de Pessoas e Diversidade - Prof.ª Dr.ª Maria José Tonelli - FGV-EAESP – SP;
- Como escrever um projeto de pesquisa - Prof.ª Dr.ª Marina de Almeida Cruz – Unihorizontes;
- Estudo de caso: desafios e oportunidades - Prof. Dr. Victor Silva Corrêa - Universidade
Paulista/UNIP – SP;
- O que é um bom artigo? - reflexões sobre o desafio em se publicar - Prof. Dr. Helio Arthur
Reis Irigaray - FGV-EBAPE – RJ;
- Métodos de Pesquisa Qualitativa: usos, maus usos, equívocos e alegrias - Prof.ª Dr.ª Andrea
Leite Rodrigues - Universidade de São Paulo/USP – SP;
- Análise de Conteúdo - Prof.ª Dr.ª Alice de Freitas Oleto e Prof. Dr. Jefferson Rodrigues
Pereira – Unihorizontes;
- Preenchimento do Lattes e visibilidade do pesquisador - Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa
– Unihorizontes;
- Estratégia corporativa em resposta às crises ambientais e sociais: qual o papel das
organizações? Prof.ª Dr.ª Larissa Marchiori Pacheco - Northeastern University – USA;
- Relações de Trabalho no Contexto da COVID-19 - Prof.ª Dr.ª Kely César Martins de Paiva –
UFMG – CEPEAD - Prof. Dr. Diogo Henrique Helal – Fundação Joaquim Nabuco e UFPE;
- Qualidade de Vida e Trabalho - Prof.ª Dr.ª Marília Alves - UFMG – Departamento de
Enfermagem Aplicada;
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

128

- Mindfulness e autorregulação - Prof. Dr. Ramon Cosenza - UFMG – Escola de Medicina;
- O Processo de indenização em desastres socioambientais - Prof.ª Dr.ª Lea Lebeaupin –
Sorbonne;
- Cocriação de valor em serviço - Prof. Dr. Alexandre Las Casas - PUC – SP;
- Governança e disrupção digital - Dr. Romeu Lima - Banco Central do Brasil;
- O Desafio do Ato Epistemológico nas Ciências Sociais - Prof. Dr. José Henrique de Faria –
Universidade Federal do Paraná.

O Unihorizontes promoveu o Encontro Anual do Mestrado com o propósito de reunir a
comunidade acadêmica e outras pessoas interessadas em ensino e pesquisa em
Administração, marcando a data de aniversário do Programa.

É convidado um Professor, membro interno ou externo à Instituição, para ministrar uma
palestra sobre tema de interesse dos discentes e docentes. No ano de 2021 o convidado foi
o Prof. Dr. José Henrique de Faria – Universidade Federal do Paraná, que ministrou a palestra:
“O Desafio do Ato Epistemológico nas Ciências Sociais”.

Como estímulo à produção científica, ocorreram as premiações para os autores, discentes e
docentes do Unihorizontes, que publicaram artigos em periódicos classificados dentre os
níveis A1 a B1, bem como a premiação de destaque acadêmico para a melhor dissertação
defendida no ano anterior.

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 2021, o Programa de Mestrado em Administração do Centro Universitário
Unihorizontes recebeu financiamentos do CNPq e CAPES referentes aos seguintes projetos
e bolsas de pesquisa:
a) Bolsas financiadas pela CAPES

01 (uma) Bolsa PNPD (Pós-Doutorado).
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b) Bolsas financiadas pelo CNPq

03 (três) bolsas de produtividade em pesquisa, sendo uma na modalidade Pesquisador
Sênior, 01 de Produtividade em Pesquisa 1B, e 01 de Produdividade CNPq Nível 2.

Ressalta-se que o curso de Mestrado em Administração titulou, até 31/12/2021, 732
(setecentos e trinta dois) mestres, sendo que destes 48 (quarenta e oito) concluíram o curso
em 2018; 39 (trinta e novo) concluíram o curso em 2021.

Ainda como política de ensino, o Centro Universitário Unihorizontes incentiva a integração do
mestrado com os cursos de graduação bacharelado e tecnológica. 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 das atividades de pesquisa, por meio
da orientação de projeto interdisciplinar.

O mestrado do Unihorizontes ofereceu aos mestrandos a prática em docência por meio da
vivência em docência. Os editais para a Vivência em Docência são publicados
semestralmente e amplamente divulgados. Excepcionalmente, em 2021 não tivemos alunos
cursando o estágio docente, considerando-se as imposições decorrentes da pandemia do
COVID19 que impossibilitaram as aulas presenciais.
2.3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de pósgraduação 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.

Em 2021 finalizamos a XV Turma do Curso de MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito
em parceria com o SICOOB CENTRAL CECREMGE. 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.
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Ainda em 2021 foi iniciado o MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Segurança
Privada, cujo objetivo é o aprofundamento na disciplina de Inteligência Corporativa e Análise
de Inteligência e o conhecimento sobre a produção de blindados do Exército Brasileiro e os
protocolos de segurança da produção dos produtos de defesa.
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.

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.
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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

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.

Para o desenvolvimento do Projeto de Extensão são propostas metodologias e ferramentas,
tais como: Assessoria; Treinamento; Auditoria; Consultoria; Planejamento; Plano de ação;
Palestra; Oferta de curso de no mínimo 08 horas; Projetos para obtenção de financiamentos;
Projetos de intervenção; Projetos em diversas áreas, que podem variar de acordo com os
objetivos traçados e em conformidade com o resultado final esperado no Projeto de Extensão,
ou seja, Plano de Melhorias (as estratégias propostas), Ações Previstas (melhorias) e/ou as
Ações Implementadas (os resultados obtidos).

As diretrizes e políticas para a extensão do Unihorizontes compreendem:
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I. Indissociabilidade e o equilíbrio entre as dimensões do ensino superior, Ensino-PesquisaExtensão 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 em que 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;
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.
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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.

4) Eixo temático: Simbolismo e identidade
Temas: a) subjetividade; b) identidade nas organizações.
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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.

5) Eixo temático: Gestão financeira e desempenho
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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 2021:

- Os professores do Programa atuaram como membros de corpo editorial das seguintes
revistas: 1) Caissa Veloso e Sousa: Revista Horizontes Interdisciplinares da Gestão; BARBrazilian Administration Review. 2) Helena Belintani Shigaki: Revista Horizontes
Interdisciplinares

da

Gestão.

3)

Hudson

Fernandes

Amaral:

Revista

Horizontes

Interdisciplinares da Gestão; Revista de Ciências da Administração; UNOPAR Científica,
Ciências Exatas e Tecnológicas; Revista de Administração do Unisal; International Journal of
Accounting, Finance and Risk Management. 4) Marina de Almeida Cruz: Revista Horizontes
Interdisciplinares da Gestão; 5) Jefferson Rodrigues Pereira: Revista Horizontes
Interdisciplinares da Gestão. 6) Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo: BAR – Brazilian
Administration Review; Revista Gestão e Planejamento.

- Docentes do corpo permanente do mestrado que atuaram como avaliadores de periódicos:
1) Helena Belintani Shigaki: Revista Marketing & Tourism Review; Revista Economia &
Gestão; Revista Brasileira de Marketing – Remark; Revista Perspectivas Contemporâneas;
Revista Semina: Ciências Sociais e Humanas; Revista Eletrônica de Ciências Administrativas.
2) Caissa Veloso e Sousa: Revista Gestão e Planejamento; Revista de Administração
Mackenzie; Revista Gestão e Sociedade. 3) Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo:
Cadernos Ebape. 4) Alice de Freitas Oleto: Revista Brasileira de Estudos Organizacionais. 5)
Hudson Fernandes Amaral: Vista & Revista.
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- Em 2021, a Prof.ª Dr.ª Marlene Catarina de Oliveira Lopes atuou como avaliadora de Projetos
para o CNPq e CAPES.

- Em 2021, a Prof.ª Dr.ª Caissa Veloso e Sousa atuou como membro do comitê de
assessoramento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas GeraisFAPEMIG.

- Em 2021 o Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha atuou como membro do comitê de
assessoramento da Universidade do Estado de Minas Gerais.

- Em 2021, o Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Cunha atuou como Presidente da Comissão Própria
de Avaliação da Universidade do Estado de Minas Gerais.

- Em 2021, 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).

- Em 2021, o Prof. Dr. Hudson Fernandes Amaral atuou como membro do Comitê de
Assessoramento do Programa Básico de Administração - CA-AE do CNPq.
2.3.7 Comunicação da IES com a comunidade externa

As ações de comunicação do Centro Universitário Unihorizontes, no ano de 2021, 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
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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 a Instituição divulgou versão online do jornal, o qual
foi disponibilizado, além do site, nas redes sociais e aplicativo institucional.

No ano de 2021 foi publicado uma Edição Especial do Jornal Unihorizontes em comemoração
aos 20 Anos da Instituição.
 Envio de releases e sugestões de pauta para a imprensa

No ano de 2021, foram enviados releases semanais ou quinzenais, em ambos os semestres,
a depender da demanda de acontecimentos, para mídias tradicionais (chamadas de grande
mídia), mídias digitais e mídias alternativas. Foi realizada, ainda, uma filtragem e renovação
do mailing utilizado pela ACIM, descartando contatos não válidos e incluindo novos veículos
de comunicação a fim de potencializar a comunicação do setor.
 E-mail Marketing

O email marketing é uma ferramenta que o setor ACIM utiliza tanto para comunicações
voltadas para a comunidade acadêmica quanto para o público externo, tendo como objetivo
divulgar eventos, notícias, novidades, dentre outros assuntos relevantes referentes ao Centro
Universitário Unihorizontes.

Foram desenvolvidas as seguintes ações em 2021:
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- Envios de e-mails marketing semanalmente parta a comunidade acadêmica;
- Mudança de linha editorial adotada com textos mais curtos e utilização constante de imagens
no corpo do e-mail para melhorar a leitura pelos usuários.
 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 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.

A ouvidoria da Instituição disponibiliza mensalmente para a Reitoria 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.

No ano de 2021, foram registradas 255 solicitações na Ouvidoria, as quais classificam-se
como reclamações, informações, dúvidas, sugestões, envio de currículos, conforme listagem
de atendimentos.
 Telemarketing
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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.
 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 2021 foram criados no site: Inclusão do botão NanoCouses; Mudança no sistema de
atualização do banner principal na home do site e Colocação da nova marca Smart EaD.
 Redes Sociais

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
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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, temos 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.
 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.

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: o boletim on-line Fique por Dentro, as Caixas de
Sugestões, Fale Conosco, Fale com o Coordenador, E-mail Marketing, Murais e Cavaletes
onde são afixados cartazes informativos – estes últimos estão 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. Especificamente, para
o corpo administrativo, semanalmente, às segundas-feiras, ocorre na instalação da Instituição,
a Reunião Setorial, que é composta por todos os coordenadores de área e a Reitoria.

Em 2021 foi criado o Chat bot, um aplicativo ligado ao WhatsApp que permite a interação da
IES com a comunidade acadêmica de periodicidade diária;

Com a finalidade de captar alunos para o ano de 2021, também foi criada a Campanha de
Indicação Influencer Unihorizontes que propôs desafios semanais no Instagram e que
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garantiam pontuações em um ranking. A pessoa com mais pontos no ranking foi a vencedora
e ganhou um smartphone.
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.

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.

Até o 1º semestre de 2021, foi enviado aos alunos um boletim quinzenal, por e-mail, chamado
“Se liga nas dicas”. Esse boletim abordou assuntos relacionados a nova dinâmica virtual
exigida nas salas de aula e dicas do mercado de trabalho em geral. Foi desenvolvido, ainda,
uma ação de feedback individual por meio ligações aos alunos que apresentavam baixa
frequência, notas baixas ou realizaram ou pretendia realizar o trancamento.
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Em 2021 foi mantido o projeto “Estreitando o Relacionamento” com ligações telefônicas no
dia do aniversário de cada aluno 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 2021 foram feitas 24 edições do
programa alcançando aproximadamente 1200 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
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. Em 2021 a Instituição
ofereceu aos alunos não selecionados pelo Prouni uma bolsa Institucional de 50% para todo
o curso, além da parceria com os programas de captação “Educa Mais Brasil”, “Quero Bolsa”
e “Pra Valer”.
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 2 apresenta o número de alunos que utilizaram esse financiamento em 2021:
Quadro 2 - Número de alunos beneficiados pelo FIES - 2021
FIES 2021
UNIDADE

1° SEM 2021

2° SEM 2021

SANTO AGOSTINHO

231

204

BARREIRO

56

60

BARRO PRETO

66

65

TOTAL

353

329

Fonte: Setor Financeiro, 2021
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O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo – FGEDUC é uma opção de
financiamento que o Centro Universitário Unihorizontes manteve em 2021, 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 ofertou bolsas integrais e parciais como política de inclusão e de
responsabilidade social.
O Quadro 3 apresenta o número de alunos que utilizaram esse financiamento em 2021:
Quadro 3 - Número de alunos beneficiados pelo PROUNI – 2021
PROUNI 2020
UNIDADE

PROUNI INTEGRAL

PROUNI PARCIAL

1° SEM 2021

2° SEM 2021

1° SEM 2021

2° SEM 2021

SANTO AGOSTINHO

92

75

294

263

BARREIRO

20

15

88

77

BARRO PRETO

39

30

106

96

EAD

10

11

24

38

TOTAL

161

131

512

474

Fonte: Setor Financeiro, 2021

O Centro Universitário Unihorizontes é parceiro 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.

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

144

O Centro Universitário Unihorizontes também é parceiro do programa “Quero Bolsa”,
conforme quadro 4. 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 prématrícula pela internet e usufrui do percentual de 50% de desconto até o final de seu curso.
Apesar da parceria firmada com o “Pra Valer”, em 2021 não tivemos nenhum aluno oriundo
deste programma.
Quadro 4 - Número de alunos beneficiados pelo Educa Mais Brasil e Quero Bolsa - 2021
BOLSAS EDUCA MAIS BRASIL E QUERO BOLSA – 2021
UNIDADE

1° SEM 2021

2° SEM 2021

SANTO AGOSTINHO

76

57

BARREIRO

19

14

BARRO PRETO

17

14

EAD

19

16

TOTAL

131

101

Fonte: Setor Financeiro, 2021

O Centro Universitário Unihorizontes tem parceria de financiamento, exclusiva para seus
estudantes, com o Sicoob Nossacoop. Além dos descontos que porventura possua, o aluno
tem 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 quadro 5. 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.
Quadro 5 - Número de alunos beneficiados bolsas próprias – 2021
BOLSAS PRÓPRIAS - 2021
UNIDADE
SANTO AGOSTINHO

1° SEM 2021

2° SEM 2021

971

936
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BARREIRO

223

233

BARRO PRETO

314

286

EAD

434

442

TOTAL

1942

1897

Fonte: Setor Financeiro, 2021.

Levando-se em conta a atual situação econômica do país, o Unihorizontes, reimplantou o
sistema de Financiamento próprio, PADI. O quadro 6 apresenta o número de alunos que se
beneficiaram com este tipo de financiamento:
Quadro 6 - Número de alunos beneficiados pelo PADI no ano de 2021
FINANCIAMENTO PRÓPRIO - PADI 2021
UNIDADE

1° SEM 2021

2° SEM 2021

SANTO AGOSTINHO

4

3

BARREIRO

0

0

BARRO PRETO

3

1

TOTAL

7

4

Fonte: Setor Financeiro, 2021.

Programa de suporte na área pedagógica

O suporte pedagógico aos alunos, para que os mesmos possam realizar os seus cursos e
obtenham os melhores resultados, aconteceu por meio de atividades, tais como minicursos,
palestras, workshops e oficinas durante o semestre. Destaca-se em 2021 o curso Aprendendo
a usar o Microsoft Word e Power Point.

Além disso, em todo início de semestre é realizada a semana de integração de calouros com
dinâmicas, porém com a Pandemia Covid 19, não foi possível sua realização. Há também a
palestra de abertura de semestre com momento cultural que em 2021 foi feita remotamente.

Com relação à Monitoria, foi aberto em 2021 Edital para oferta de monitoria para seleção de
monitores para as seguintes áreas: Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, Direito
Empresarial (Teoria Geral do Direito Empresarial e Direito Societário); e Direito Administrativo.
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Após prova avaliativa e entrevista foram selecionados monitores para as áreas de Direito
administrativo e Direito Empresarial.
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
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 01 (um) representante do corpo discente e seu respectivo
suplente, indicados pelo órgão de representação estudantil, que deverá ser precedida de
processo eletivo, por meio de edital, emanado do órgão de representação estudantil ou
mediante edital expedido pela Reitoria.
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 ano de 2021,
destacam-se os eventos planejados e desenvolvidos internamente na Instituição, os eventos
externos direcionados à comunidade e à produção acadêmica, conforme segue:
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 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 Advogado
 Dia do Engenheiro
 Dia do Arquiteto
 Dia do Professor
 Dia do Funcionário do Unihorizontes
 Dia Internacional da Mulher
 Dia da Consciência Negra

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.

Em relação à produção da Graduação no ano de 2021 a aluna Patrícia Fernanda Teixeira
Reis do Curso de Ciências Contábeis, juntamente com a Prof.ª Renata Soares França, sua
orintadora, publicou um artigo orindo do seu Trabalho de Conclusão de Curso – TCC no XIII
Convenção de Contabilidade de Minas Gerais.

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.
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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;
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
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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 como palestrantes.

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.
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. Desde 2020, a ferramenta utilizada é o Google Docs,
permitindo a coleta e tabulação dos dados de forma ágil.

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 pósgraduação 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 1º semestre
de 2021 para os egressos que se formaram no 1º semestre de 2019, considerando todos os
cursos de bacharelado e de tecnologia. No 2º semestre de 2021 foi aplicado para os egressos
que se formaram no 2º semestre de 2019 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.

No 1º semestre de 2021, sobre a natureza das organizações em que os egressos trabalham,
é notório que a maioria encontra-se inserido no setor privado (73%), seguido daqueles que
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desenvolvem suas atividades no setor público (12%). Posteriormente, aparecem os egressos
que trabalham no terceiro setor/ sem fins lucrativos (4%). Com essa mesma porcentagem,
são dispostos aqueles que, no momento da pesquisa, estavam trabalhando em outra área
(4%), e os egressos que ingressaram no estágio/ pós-graduação (4%). Acrescenta-se que 4%
dos egressos, no período em que responderam ao questionário, estavam desempregados.

No 2º semestre de 2021, sobre a natureza das organizações em que os egressos trabalham,
é notório que a maioria encontra-se inserido no setor privado (76%), seguido daqueles que
desenvolvem suas atividades no setor público (10%). Posteriormente, aparecem os egressos
que trabalham como autônomos (5%). Acrescenta-se que 10% dos egressos, no período em
que responderam ao questionário, estavam desempregados.

No 1º semestre de 2021, quanto ao grau de satisfação com a atividade profissional, percebese que a maioria dos egressos respondentes (42%) estão “satisfeitos” com a atividade
exercida no momento. Já para 23% dos egressos respondentes, a satisfação com o
desenvolvimento das atividades profissionais foi manifestada de forma muito satisfatória.

No 2º semestre de 2021, quanto ao grau de satisfação com a atividade profissional,

percebe-se que a maioria dos egressos respondentes (33%) estão “satisfeitos” com a
atividade exercida no momento. Já para 14% dos egressos respondentes, a satisfação
com o desenvolvimento das atividades profissionais foi manifestada de forma muito
satisfatória.
No 1º semestre de 2021, quanto aos fatores associados à satisfação profissional atual, alguns
itens foram elencados pelos egressos da Instituição que contribuem de forma positiva para
que eles se sintam motivados a trabalhar. Neste sentido, a “relevância social do trabalho”, as
“relações de trabalho”, a “carga de trabalho” e a “autonomia”, foram os itens destacados pelos
egressos como fatores causais acima de 60% de satisfação e muita satisfação profissional.
Por outro lado, o “reconhecimento social” (50%), a “remuneração” (43%), o “prestígio e/ou
status” (43%), e a “oportunidade de desenvolvimento profissional” (43%), foram os itens
destacados pelos egressos respondentes da pesquisa como fatores causais da insatisfação
ou muita insatisfação profissional.

No 2º semestre de 2021, quanto aos fatores associados à satisfação profissional atual, alguns
itens elencados pelos egressos da Instituição que contribuem de forma positiva para que eles
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se sintam motivados a trabalhar. Neste sentido, a “remuneração”, a “relevância social do
trabalho”, o “reconhecimento social”, e as “relações de trabalho”, foram os itens destacados
pelos egressos como fatores causais acima de 60% de satisfação e muita satisfação
profissional. Por outro lado, o “prestígio e/ou status” (43%), “carga de trabalho” (48%),
“oportunidade de desenvolvimento profissional” (34%), e a “autonomia” (43%), foram os itens
destacados pelos egressos respondentes da pesquisa como fatores causais da insatisfação
ou muita insatisfação profissional.

No 1º semestre de 2021, quanto às dificuldades enfrentadas pelos egressos relativas à
contratação na sua área de formação, 58% dos respondentes indicaram ter enfrentado
alguma dificuldade e descreveram que os problemas surgiram devido à falta de experiência
(87%) e a forte concorrência no mercado de trabalho (7%). Nenhum egresso manifestou
dificuldades relativas a falta de conhecimento na área profissional.

No 2º semestre de 2021, quanto às dificuldades enfrentadas pelos egressos relativas à
contratação na sua área de formação, 62% dos respondentes indicaram ter enfrentado
alguma dificuldade e descreveram que os problemas surgiram devido à falta de experiência
(71%), a falta de conhecimento na área profissional (14%) e a forte concorrência no mercado
de trabalho e outros com (7%).

No 1º semestre de 2021, sobre a faixa salarial do egresso, antes da conclusão do curso de
graduação, percebe-se que a maioria (42%) dos egressos respondentes percebia uma
remuneração de R$1.000 a R$1.500, e a minoria dos egressos respondentes (4%), percebia
uma remuneração acima de R$4.000, e outros 4% não exerciam atividades remuneradas no
momento da pesquisa.

No 2º semestre de 2021, sobre a faixa salarial do egresso, antes da conclusão do curso de
graduação, percebe-se que a maioria (33%) dos egressos respondentes percebia uma
remuneração de R$1.500 a R$2.500, a minoria dos egressos respondentes (5%), percebia
uma remuneração de até R$ 1.000, dos egressos respondentes (10%) percibia uma
remuneração de R$2.500 a R$4.000 e outros 10% não exerciam atividades remuneradas no
momento da pesquisa.

No 1º semestre de 2021, em relação à faixa salarial do egresso, após a conclusão do curso
na área de formação, percebe-se que a faixa salarial dos egressos respondentes sofreu
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alterações. O Número de egressos que percebiam uma remuneração de R$1.500,00 a
R$2.500,00 (27%) teve um aumento significativo de 33%. Por outro lado, aqueles egressos
que percebiam uma remuneração menor de R$1.000,00 a R$1.500,00 diminuíram em 7%.
Acrescenta-se que aqueles egressos que percebiam uma remuneração de até R$1.000,00
(8%), passaram a perceber uma remuneração maior entre R$1.000,00 a R$2.500,00 ou não
exercem mais atividade remunerada (5%).

No 2º semestre de 2021, em relação à faixa salarial do egresso, após a conclusão do curso
na área de formação, percebe-se que a faixa salarial dos egressos respondentes sofreu
alterações. O Número de egressos que percebiam uma remuneração de R$2.500,00 a
R$4.000,00 (10%) teve um aumento significativo de 28%. Por outro lado, aqueles egressos
que percebiam uma remuneração menor de R$1.000,00 a R$1.500,00 diminuíram em 19%.
Acrescenta-se que aqueles egressos que percebiam uma remuneração de até R$1.000,00
(5%), se manteve, e os egressos que não exercem mais atividade remunerada diminuiu (5%).

No 1º semestre de 2021, na percepção de 73% dos egressos respondentes a formação
acadêmica no Unihorizontes contribuiu para sua ascensão profissional, e para 27% dos
egressos respondentes a formação acadêmica não contribuiu para a ascensão profissional.

No 2º semestre de 2021, na percepção de 62% dos egressos respondentes a formação
acadêmica no Unihorizontes contribuiu para sua ascensão profissional, e para 38% dos
egressos respondentes a formação acadêmica não contribuiu para a ascensão profissional.

No 1º semestre de 2021, 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 o “compromisso com a ética
profissional” e a “capacidade de trabalho em equipe”, com mais de 60% cada, o
“conhecimento profissional” (58%) e a “responsabilidade social e ambiental” (50%), seguida
pela “capacidade para desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional” (46%), “capacidade para solucionar conflitos” (42%) e a “capacidade de tomar
decisões” (42%).

No 2º semestre de 2021, 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 o “conhecimento
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profissional”, a “capacidade de trabalho em equipe”, “capacidade para resolver expressão e
comunicação compatíveis com o exercício profissional”, a “capacidade para pensar
estrategicamente”, e o “compromisso com a ética profissional” com mais de 90% cada, a
“capacidade para solucionar conflitos” com (86%), “capacidade para tomar decisões”,
“capacidade de propor inovação na sua área” e a “responsabilidade social e ambiental” (81%),
seguida pela “liderança” (76%).
No 1º semestre de 2021, na percepção dos egressos, a “capacidade de trabalho em equipe”
(92%), o “compromisso com a ética profissional” (92%), e a “capacidade de pensar
estrategicamente” (88%) foram competências que o curso contribuiu muito/ contribuiu de
forma mediana para serem desenvolvidas.
No 2º semestre de 2021, na percepção dos egressos, a “conhecimento profissional” (96%), e
a “capacidade em trabalho em equipe” (95%), foram competências que o curso contribuiu
muito/ contribuiu de forma mediana para serem desenvolvidas.
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 didáticopedagógica, 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 79% do corpo docente é
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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. No
Quadro 7 é possível visualizar a composição do corpo docente do Centro Universitário
Unihorizontes no ano de 2021, no tocante a sua titulação:
Quadro 7 - Composição do corpo docente do Centro Universitário Unihorizontes, em 2021
ANO

2021

TITULAÇÃO

QUANT

PERC.

Doutor

22

20,37%

Mestre

63

58,33%

Especialista

23

21,30%

TOTAL

108

100%

Fonte: Setor de Pessoal do Centro Universitário Unihorizontes, 2021.

Em relação à política institucional de concessão de bolsa para a realização de cursos de pósgraduação stricto sensu, o Centro Universitário Unihorizontes no ano de 2021 não teve
nenhum docente agraciado com bolsas.

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2021, contou com a participação de
vários professores conforme pode ser observado no quadro 8:
Quadro 8 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (Diretoria, Reitoria, Pró-Reitorias)
em 2021

PROFESSOR

ANO

ENTIDADE

Marlene
Catarina de

CURSO

Preparando sua IES para os
2021

ABMES

Oliveira Lopes

desafios de 2021: novos tempos,
novas técnicas e novas práticas

Melo
Rogério Naves
Rezende

Preparando sua IES para os
2021

ABMES

desafios de 2021: novos tempos,
novas técnicas e novas práticas
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Tueli Rodrigues
Tavares

Preparando sua IES para os
2021

ABMES

desafios de 2021: novos tempos,
novas técnicas e novas práticas

Hideraldo Freire
Fonseca

Preparando sua IES para os
2021

ABMES

desafios de 2021: novos tempos,
novas técnicas e novas práticas

Marlene
Catarina de

Emissão e registro de diploma
2021

ABMES

digital

Oliveira Lopes
Melo
Rogério Naves
Rezende

Emissão e registro de diploma
2021

ABMES

Tueli Rodrigues
Tavares

Emissão e registro de diploma
2021

ABMES

Hideraldo Freire
Fonseca

digital
Emissão e registro de diploma

2021

ABMES

Marlene
Catarina de

digital

digital
A evolução da Covid-19 e o

2021

ABMES

planejamento das IES

Oliveira Lopes
Melo
Rogério Naves
Rezende

A evolução da Covid-19 e o
2021

ABMES

Tueli Rodrigues
Tavares

A evolução da Covid-19 e o
2021

ABMES

Hideraldo Freire
Fonseca

planejamento das IES
A evolução da Covid-19 e o

2021

ABMES

Marlene
Catarina de

planejamento das IES

planejamento das IES
Observatório

2021

ABMES

Oliveira Lopes

da

Educação

Superior: análise dos desafios
para 2021 - 2ª edição

Melo
Rogério Naves
Rezende

Observatório
2021

ABMES

da

Educação

Superior: análise dos desafios
para 2021 - 2ª edição

Tueli Rodrigues
Tavares

Observatório
2021

ABMES

da

Educação

Superior: análise dos desafios
para 2021 - 2ª edição
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Hideraldo Freire
Fonseca

Observatório
2021

ABMES

da

Educação

Superior: análise dos desafios
para 2021 - 2ª edição

Marlene
Catarina de

O futuro da educação e o
2021

ABMES

Oliveira Lopes

desenvolvimento

das

competências para o século 21

Melo
Rogério Naves
Rezende

O futuro da educação e o
2021

ABMES

desenvolvimento

das

competências para o século 21
Tueli Rodrigues
Tavares

O futuro da educação e o
2021

ABMES

desenvolvimento

das

competências para o século 21
Hideraldo Freire
Fonseca

O futuro da educação e o
2021

ABMES

desenvolvimento

das

competências para o século 21
Marlene
Catarina de

Avaliação externa virtual in loco:
2021

ABMES

o que as IES podem esperar?

Oliveira Lopes
Melo
Rogério Naves
Rezende

Avaliação externa virtual in loco:
2021

ABMES

Tueli Rodrigues
Tavares

Avaliação externa virtual in loco:
2021

ABMES

Hideraldo Freire
Fonseca

o que as IES podem esperar?
Avaliação externa virtual in loco:

2021

ABMES

Marlene
Catarina de

o que as IES podem esperar?

o que as IES podem esperar?
Curricularização

2021

ABMES

Oliveira Lopes

da

extensão

universitária: como preparar sua
IES

Melo
Rogério Naves
Rezende

Curricularização
2021

ABMES

da

extensão

universitária: como preparar sua
IES

Tueli Rodrigues
Tavares

Curricularização
2021

ABMES

da

extensão

universitária: como preparar sua
IES
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Hideraldo Freire
Fonseca

Curricularização
2021

ABMES

da

extensão

universitária: como preparar sua
IES

Marlene
Catarina de

Novas
2021

ABMES

diretrizes

curriculares:

como sua IES deve proceder?

Oliveira Lopes
Melo
Rogério Naves
Rezende

Novas
2021

ABMES

Novas
2021

ABMES

Novas
2021

Rogério Naves

2021

Rezende
Tueli Rodrigues

2021

diretrizes

curriculares:

como sua IES deve proceder?

Hideraldo Freire
Fonseca

curriculares:

como sua IES deve proceder?

Tueli Rodrigues
Tavares

diretrizes

ABMES

diretrizes

curriculares:

como sua IES deve proceder?
Treinamento de Atendimento ao

UNIHORIZONTES

Público

UNIHORIZONTES

Treinamento de Atendimento ao

Tavares

Público

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2021.

A reciclagem e a atualização na gestão acadêmica em 2021, contou com a participação de
coordenadores dos cursos conforme pode ser observado no quadro 9:
Quadro 9 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (Coordenação de Curso) em 2021
LOCAL DO
PROFESSOR
Sergio Chaves Caldas

Arimar Colen Gontijo

Edurado Villa Saes
Moreno
Cláudio Jorge Cançado

Gabriela Dourado Nunes
de Lima
Camila Dias Pereira e
Hatajima

CURSO
Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

CURSO

ANO
19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público
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Liliane Penido Drumond

Renata Filippetto de
Oliveira

Unihorizontes

Unihorizontes

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2021.

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
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.

O Quadro 10 apresenta a distribuição do corpo docente conforme o regime de trabalho no
ano de 2021
Quadro 10 - Distribuição do corpo docente segundo o regime de trabalho em 2021
ANO
REGIME DE TRABALHO
Tempo Integral

2021
QUANT

PERC.

20

18,50%
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Tempo Parcial

14

13,00%

Horista

74

68,50%

TOTAL

108

100%

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP 2021

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 parametrizado em 03 (três) categorias funcionais, com
seus respectivos níveis, a saber:
Composta por professores com dedicação a atividade em sala de aula, pesquisa ou extensão,
com as seguintes categorias:
a) Professor Assistente, com categorias I, II III;
b) Professor Adjunto, com categorias I, II III;
c) Professor Titular, com categorias I, II, III.

Para o enquadramento nas categorias de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor
Titular, são exigidos, inicialmente o diploma de curso superior e de pós-graduação, com o
respectivo histórico escolar, na área de conhecimento ou área afim onde irá atuar, conforme
descrição seguinte:
d) Para a categoria de Professor Assistente o profissional deve possuir, no mínimo, o
título de Especialista na área correspondente ou afim, obtido em instituição
credenciada ou reconhecida, nos termos da lei;
e) Para a categoria de Professor Adjunto o profissional deve possuir, no mínimo, o título
de Mestre na área correspondente ou afim, obtido em instituição credenciada ou
reconhecida, nos termos da lei;
f) Para a categoria de Professor Titular o profissional deve ser portador do título de
Doutor na área que irá atuar ou a fim, obtido em instituição credenciada ou
reconhecida, nos termos da lei.

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.

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

160

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
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 técnicoadministrativo 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 2021, contou com a participação de
vários funcionários técnico-administrativos conforme pode ser observado no quadro 11, a
seguir:
Quadro 11 - Reciclagem e a atualização na gestão acadêmica (corpo técnicoadministrativo) em 2021
LOCAL DO CURSO
FUNCIONÁRIO

DATA

NOME DO CURSO
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A Jornada do Ensino Superior
Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

24/02/2021

rumo

à

Pós-Pandemia:

Estratégias para você e sua
instituição vencerem 2021 e 2022

Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Seminário Virtual
ABMES

Preparando sua IES para os
09/02/2021

desafios de 2021: novos tempos,
novas técnicas e novas práticas
Educação Superior em Tempos

Webinar Hoper

03/03/2021

de Pandemia: Oportunidades e
Regulatório Estratégico

Seminário Virtual
ABMES

06/03/2021

Emissão e registro de diploma
digital
Os Desafios da Mitigação da

Miriam Fernandes
Amaral

Evasão
Webinar Hoper

17/03/2021

no

Trans/pós-Covid

-

Estratégias para Aumentar a Taxa
de Permanência de sua Instituição
de Ensino.

Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper
Seminário Virtual
ABMES

24/03/2021

24/03/2021

A Captação de Alunos 2021-1 e o
Novo Perfil do Ingressante
A evolução da Covid-19 e o
planejamento das IES
Sobrevivência ou Crescimento? O

Webinar Hoper

31/03/2021

Desafio das Pequenas e Médias
IES no Pós-Pandemia
Educação Básica: Cenário de

Webinar Hoper

07/04/2021

Oportunidades de Mercado no
Pós-Pandemia

Seminário Virtual
ABMES

Seminário Virtual
ABMES

Observatório
08/04/2021

da

Educação

Superior: análise dos desafios
para 2021 - 2ª edição
Bate-papo com senador Roberto

13/04/2021

Rocha:

Reforma

Tributária,

ProUni e os desafios da educação
A FINEP Quer Financiar o Projeto

Miriam Fernandes
Amaral

de Inovação da sua IES: Conheça
Webinar Hoper

14/04/2021

o Caminho das Pedras para
Acessar as Melhores Linhas de
Recursos
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Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Seminário Virtual
ABMES

Webinar Hoper

O
27/04/2021

futuro

da

educação

e

desenvolvimento

o

das

competências para
29/04/2021

Como preparar a sua IES para as
Avaliações Virtuais do INEP
Education Pay - A Revolução

Webinar Hoper

05/05/2021

Digital dos Meios de Pagamento
no Setor Educacional

Avaliação externa virtual in
Miriam Fernandes
Amaral

Seminário Virtual
ABMES

11/05/2021

loco: o que as IES podem
esperar?
O "Novo Normal” do Ensino

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

12/05/2021

Superior: Inovação na Gestão
Acadêmica e o Case de Sucesso
do Claretiano
Como Implantar um Curso de

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

16/05/2021

Direito

EaD

com

Sucesso:

Conheça o Case da Unisul Virtual,
de 2007 a 2020

Miriam Fernandes
Amaral

Qual o limite de queda de preços
Webinar Hoper

26/05/2021

nas

mensalidades

do

Ensino

Superior?
Como Aumentar a Receita das

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

02/06/2021

IES com a Criação de Diferentes
Produtos e Oportunidades de
Negócio

Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral

A
Webinar Hoper

09/06/2021

Relevância

do

Reposicionamento Mercadológico
em IES

Seminário Virtual
ABMES

Curricularização
15/06/2021

da

extensão

universitária: como preparar sua
IES
Jornada para a transformação da

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

16/06/2021

experiência

do

estudante

em

serviços educacionais – O case do
Centro Universitário Integrado
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Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Canal da ABMES no
Youtube

Webinar Hoper

Captação
29/06/20211

de

semestre de 2021
30/06/2021

Webinar Hoper

Gestão de Marca e Planejamento
Estratégico de Marketing
Baseada

em

Projetos e Problemas: Case da
07/07/2021

Universidade Tuiuti (Curitiba-PR)

23/07/2021

Novas

Youtube

diretrizes

curriculares:

como sua IES deve proceder?
Educação

Webinar Hoper

como

preparar sua IES para o 2º

Aprendizagem

Canal da ABMES no

alunos:

14/07/2021

Digital

e

Ensino

Presencial: Veja Como fica a
Educação no Pós-pandemia

Webinar Hoper

Como se Preparar para o Enade
22/07/2021

em 2021 e 2022
O

Webinar Hoper

28/07/2021

Papel

das

Transformação

Edtechs
do

na

Ensino

Superior
Webinar Hoper

14/08/2021

O Ensino Híbrido na Prática
Geração de Novas Receitas para

Webinar Hoper

11/08/2021

o Ensino Superior pela Inovação
Aberta
ABMES | Educação Híbrida e os

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

Novos Quadrantes do Ensino e da
17/08/2021

Aprendizagem + Bate-Papo com o
Ministro da Educação

Miriam Fernandes
Amaral

Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Lançamento | Análise Setorial da
Webinar Hoper

01/09/2021

Educação Superior Privada Brasil
- 14ª Edição
Transformação

Webinar Hoper

15/09/2021

Comportamento

Digital

e

Organizacional

nas IES
Webinar Hoper

Webinar Hoper

A Nova Onda de Crescimento das
15/09/2021

IES e o Ensino Híbrido
Inteli e a Visão de Formar Líderes

22/09/2021

em Tecnologia - Veja Como a
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Faculdade Patrocinada pelo BTG
Colocou Foco na Fronteira da TI
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral

Mercado Educacional Brasileiro –
Webinar Hoper

29/09/2021

Preparação

para

um

Novo

Momento
Webinar Hoper

Webinar Hoper

Desafios e Perspectivas para as
06/10/2021

Finanças Educacionais
“Dores

03/10/2021

Docentes”

no

Ensino

Superior
Customer Success Aplicado à

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

27/10/2021

Educação - Como potencializar a
captação, mitigar a evasão e criar
a recorrência de compra

Miriam Fernandes
Amaral

O Dilema dos Calouros 2022:
Webinar Hoper

10/11/2021

Graduação

ou

Educação

Profissional?
O Apagão de Mão de Obra em TI

Miriam Fernandes
Amaral

Webinar Hoper

17/11/2021

no Brasil - Como Transformar Este
Risco em Oportunidade
01 de dezembro de 2021

Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Miriam Fernandes
Amaral
Ana Lúcia Magri
Lopes
Adriana Felipe de
Miranda Marciano
Carlos Alberto
Paranhos da Cunha
Catia Cristina de
Souza Rosa
Flávio Jose Aleixo

Webinar Hoper

Webinar Hoper

Estratégias para o Sucesso na
01/12/2021

08/12/2021

Captação 2022-1
Como Implantar o Diploma Digital
Currículo,

Webinar Hoper

15/12/2021

Modelagem

Empregabilidade

no

e
Ensino

Superior
Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público
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Gustavo Henrique
Ferreira Dolisse
Izabela Catharina B.
Reis
José Tarcisio
Machado Bueno
Juliana dos Santos
Teixeira
Larissa Maria de
Rezende
Maria Fernanda
Silveira da Silva
Maria Julia Sousa
Santos
Maryelle Carolina
Gonçalves Soares
Miriam Fernandes
Amaral
Rafaela Brandão
Soares
Roberto Carlos
Pereira Braga
Sandra Campos
Araujo Silva
Silvana Maria Rosa
de Oliveira
Viviane Pereira dos
Santos

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Maria Gabriela de
Oliveira Melo

19/10/2021

Público
19/10/2021

19/10/2021

Soares
Ana Beatriz Siqueira

19/10/2021

Pimenta de Souza
Drielle Martins
Cardoso

Unihorizontes

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

Unihorizontes

Unihorizontes

Treinamento de Atendimento ao
Público

19/10/2021

Unihorizontes

Treinamento de Atendimento ao
Público

Treinamento de Atendimento ao
Público

Martins
Alexandra Carla

Treinamento de Atendimento ao

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

166

Evandro Márcio
Luciano de Oliveira
Isadora Santos de
Souza Francisco
Jessica Natalia
Alves
Lucas de Souza
Soares
Marcelo Antonio
Fonseca Filho
Nelma Aparecida de
Carvalho
Neusa Carvalho de
Ataide da Conceição
Ricardo Bacarense

Sara Jaine Nogueira
dos Santos
Silvio Miranda da
Silva
Sirlene Mendes
Fernandes
Vanuza Rocha da
Silva
Vera Linda Mendes

Vilma Santos
Pereira de Faria
Vinicius Raphael
Reis de Sousa

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

Unihorizontes

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

21/10/2021

Treinamento de Atendimento ao
Público

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2021.

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 50 funcionários,
conforme quadro 12.
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Quadro 12 - Distribuição do corpo técnico-administrativo – 2021
ANO

2021

TITULAÇÃO

QUANT

PERC.

Ensino fundamental completo

06

12%

Ensino médio completo

14

28%

Superior completo

30

60%

TOTAL

50

100%

Fonte: Setor de Pessoal do INHESP, 2021.

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;
Nível Técnico;
Subcoordenação e Coordenação.

A promoção de uma categoria funcional para outra exige análise do coordenador do setor em
conjunto com a Reitoria e Pró 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.
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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:
 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.
 Diagnóstico de necessidades de treinamento e desenvolvimento.

Em 2021 foram agraciados com Bolsa de Estudo de até 100% os seguintes funcionários do
Corpo Técnico Administrativo, conforme Quadro 13:
Quadro 13 - Pessoal Técnico-administrativo beneficiado com bolsa de graduação no ano 2021
N

ALUNO

1

Drielle Martins Cardoso

2

Fernanda Fortes Machado

3

Isadora Santos de Souza Francisco

4

Jéssica Natália Alves dos Santos

5

Marcelo Antônio Fonseca Filho

6

Maria Júlia Sousa Santos

CURSO

SITUAÇÃO

BOLSA

Direito

Funcionário

100%

Funcionário

100%

Funcionário

100%

Gest. Financeira

Funcionário

100%

Administração

Funcionário

100%

Gest. Financeira

Funcionário

100%

Ciências
Contábeis
Ciências
Contábeis

Fonte: Setor de Pessoal e Setor Financeiro do Unihorizontes, 2021.

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,
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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:

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.
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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;
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 pósgraduação (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. Rematrícula 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 desenvolvidas e em desenvolvimento objetivou-se a necessidade de alinhar a
capacidade econômico-financeira da Instituição, a fim de garantir o cumprimento dos objetivos
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e metas institucionais para 2021, garantindo a manutenção, a sustentabilidade e equilíbrio
econômico-financeiro, conforme as proposições operacionais do PDI e seu desenvolvimento.

Há continuamente um processo de gerenciamento da dívida com terceiros objetivando um
processo de negociação continua 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 2021.

Baseados nos estudos econômico-financeiros planejados para o exercício entre 2020 e 2021
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.
Relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional

O período, ora avaliado, contempla o exercício contábil realizado de 2020 (dados retirados do
BP e do DRE) e ainda dados projetados para 2021, 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 no resultados econômico-financeiros dos anos anteriores,
e alinhadas às atividades acadêmicas às políticas do PDI. Desta forma, apresenta-se na
Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

172

Tabela 1 o confronto entre receitas e despesas, assim como o lucro líquido realizado dos
exercícios de 2020, e projetado para o 2021.
Tabela 1 - Análise do Previsto e Realizado - receitas x despesas (em reais)

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

As informações financeiras apuradas nos resultados apresentados na tabela 1 foram
extraídas dos relatórios contábeis e gerencias da Instituição no exercício de 2019/20. 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 1 respalda também o planejamento realizado pela
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 2021.

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
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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
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 para 2021, 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 os 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 idéia antiga que permanece adormecida.

Na tabela 2, 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 para 2021.
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Tabela 2 - Projeção Geral Alunos

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

Na tabela 3, apresenta-se o número de alunos projetados prevendo a expansão dos cursos
do Unihorizontes planejados para 2021 nos cursos de Graduação, observado a oferta total de
vagas por turno nas três unidades.
Tabela 3 - Quantidade de Novos Alunos ingressantes

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

Diante da política de desenvolvimento e expansão do Unihorizontes e da projeção de novos
alunos, identifica-se na Tabela 4, a projeção de alunos ingressantes e atuais alunos de todos
os cursos para 2021, constituindo assim a base para projeção de receitas no planejamento
institucional.
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Tabela 4 - Estudo de projeção de Alunos Ingressantes e Atuais

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

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 em 2021.

Com base nas informações da tabela 5, 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 5. 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 5 - Projeção Financeira de Receita com Mensalidades

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

Diante do exposto, as projeções financeiras mostram-se alinhadas com as estimativas de
gastos previstas. Na Tabela 6 apresenta-se a evolução dos gastos com a folha de pagamento.
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Tabela 6 - Projeção orçamentária – Gastos com Pessoal

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

Com base nas projeções financeiras de receitas para 2021, os estudos de compatibilidade
financeira e orçamentária visam antecipar a possibilidade e garantir a expansão prevista no
PDI. Neste sentido, a tabela 7 apresenta os valores previstos nos orçamentos direcionados a
aquisição de itens permanentes no Unihorizontes.
Tabela 7 - Projeção de Recursos – Permanente

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

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
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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.

Diante disto, e visando a expansão do Unihorizontes, as projeções de gastos em manutenção
foram estruturadas, conforme Tabela 8.
Tabela 8 - Projeção orçamentária – Manutenção

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

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
3 anos (até 2021) conseguimos negociar os valores dos aluguéis é 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.
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 técnicoadministrativo o mesmo subsídio para os cursos de mestrado, graduação e tecnólogos,
conforme alocados no item treinamento e capacitação da Tabela 9. A Instituição promove
semestralmente cursos de capacitação pedagógica em seminários, onde profissionais
especialistas são contratados para estas atividades na própria sede da 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 9 - Projeção orçamentária – Capacitação de Pessoal

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

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

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-
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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 pela Unihorizontes.

Outra modalidade pedagógica alinhada às políticas previstas no PDI, em que a Unihorizontes
tem investindo, 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 a 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.

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 extensao
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.
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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 10.
Tabela 10 - Projeção de Recursos – Desembolsos

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

Os resultados da projeção financeira apontada na Tabela 11 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 11 - Projeção de Resultados

Fonte: Base Relatórios Financeiros da Unihorizontes, 2021.

O Centro Universitário Unihorizontes vem concretizando as ações necessárias ao
desenvolvimento e a expansão prevista no PDI.

O resultado do exercício findo em 2021 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
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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.
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,
com 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.
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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
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
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
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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.

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, Pós-Graduação e EAD com 40 m2
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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
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.

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.
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
Subestação
Xérox
Setor de Informática (CPD)
Copa
Laboratório de Hidráulica
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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
Térreo
Sala da Pró-Reitoria / Coordenações dos Cursos de: Gestão Comercial / Gestão da Qualidade
/Logística
Financeiro
Secretaria de Ensino
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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
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
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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.

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
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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
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c) Salão de leitura
Espaço

Dimensões

Medida (m2)

Espaço para leitura

5,20 X 3,30

17,16
17,16 m2

TOTAL

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
11,71 m2

TOTAL

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
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TOTAL

8,55 m2

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)
Espaço

Dimensões

Medida (m2)

Leitura

5,30 X 5,30

10,60

TOTAL

10,60 m2

ÁREA PARA USO INDIVIDUAL
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a) Sala de estudo individual: 12 cabines
Espaço

Dimensões

Medida (m2)

Sala 1

2,20 x 6,70

14,74
14,74 m2

TOTAL

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

Biblioteca Barreiro
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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

TOTAL

10,69 m2

c) Salão de leitura – 5 mesas e 20 cadeiras
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Espaço

Dimensões

Medida (m2)

Leitura

5,40 x4,00

21,06
21,06 m2

TOTAL

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
3,40 m2

TOTAL
ÁREA TOTAL DE CIRCULAÇÃO: 23,26 m2

a) Balcão de atendimento
Espaço

Dimensões

Medida (m2)

Balcão

3,30X 2,60

8,68
8,68 m2

TOTAL

ÁREA TOTAL DESTINADA AO PROCESSAMENTO TÉCNICO E SALA DO
BIBLIOTECÁRIO
Espaço

Dimensões

Medida (m2)

sala

2,54 X 2,48

6,30
6,30 m2

TOTAL

ÁREA TOTAL DESTINADA AO ACERVO

Espaço

Dimensões

Medida (m2)
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Acervo

3,50 X 5,40
TOTAL

18,90
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).
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
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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
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.
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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
diferenciada que atende aos requisitos acadêmicos do Ministério da Educação assim como
aproximar docentes, discente ao mundo informacional:
Responsáveis pela seleção:
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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:
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.
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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:
 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;
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 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

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.
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Destaca-se que, em 2021, houve aquisição de livros na área de Ciências Sociais Aplicadas:
780 exemplares de 320 títulos; na área de Ciências Exatas e da Terra foram 40 exemplares
de 40 títulos.

2) Em 2021 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 7 mil títulos da Biblioteca Pearson e
6 mil títulos da Biblioteca Sagah, sendo a maior parte deles concentrada na área de Ciências
Sociais Aplicadas.

3) Periódicos impressos, sendo 31 títulos e 530 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
Anpad

5) Biblioteca Virtual de Periódicos

Um banco de dados conta com uma lista de aproximadamente 671 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
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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 732 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 finalização): 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
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;
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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 m 2. 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.
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
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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.
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,
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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 PósGraduação.

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
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
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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 no ano de 2021 é de 2ª à 6ª feira de 9h às 22h
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.

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 no ano de 2021 é de 2ª à 6ª feira de 9h às 22h
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.
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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.
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 2 (dois) 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
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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.
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.
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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.
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.

Devido à Pandemia o Laboratório desta Unidade esteve fechado durante todo o ano de 2021.
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
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.

Devido à Pandemia o Laboratório desta Unidade esteve fechado durante todo o ano de 2021.
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
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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.
Quadro 14 – Equipamentos Suporte Sala de Aula

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

11

Amplificador de som.

Fonte: Setor de Informática, 2021

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 Lanchonete com cerca de 50m²;
01 Pátio destinado a área de lazer com cobertura total e acesso à cantina de
aproximadamente 80m²;
01 Área no subsolo de convivência;
06 Áreas descobertas.
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Unidade Barro Preto
01 Lanchonete 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.
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
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.
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).
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Levando-se em conta a alteração na escala do formulário de avaliação que impactou no
resultado baixo das avaliações, a CPA fará um novo escalonamento dos valores para o
ano de 2022, visando a correção dos desvios encontrados que não refletem a realidade
da Insituição.
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.
Dar destaque às percepções positivas dos discentes acerca dos serviços prestados pelo
Unihorizontes, principalmente as ações implementadas durante a pandemia da Covid 19.
Conscientizar o corpo técnico-administrativo para aumentar o índice de satisfação do corpo
discente com os canais de comunicação do Unihorizontes, destacadamente o atendimento
telefônico realizado pelos setores aos alunos.
Melhorar os serviços disponibilizados pelo laboratório de informática quanto à
disponibilidade dos estagiários.
Melhorar a arquitetura de tecnologia da informação utilizada pelos professores e pelo
alunado.
Utilizar o máximo de inovação para facilitar o cotidiano acadêmico dos alunos.
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.
Intensificar a captação de novos alunos para viabilizar a formação de turmas para cursos
de graduação tecnológica e de graduação bacharelado presencial (diurno e noturno).
Intensificar a captação de novos alunos para viabilizar a 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.
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Implementação do Repositório Institucional do Unihorizontes.
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 e discente sobre a utilização da biblioteca virtual.
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 2021.
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.
Manutenção do Programa de Recuperação/Reintegração ao curso dos alunos que
desistiram durante a pandemia Covid 19.
Preocupação com armazenamento de arquivos gerados com o uso excessivo do
ambiente virtual de aprendizagem.
Manter as plataformas de ensino a distância, atualizada e em funcionamento 24 horas.
Atender com precisão e qualidade os professores e alunos nas plataformas de ensino à
distância, de forma a manter a estabilidade, segurança e disponibilidade.

Engajamento e participação nas aulas remotas pelos estudantes.
A inviabilidade de visitas técnicas presenciais.

AVANÇOS
Manutenção dos equipamentos de projeção utilizados em sala de aula para quando
retornarem as aulas presenciais que estão suspensas devido à pandemia da Covid 19.
Realização da avaliação do PAI 2ª fase (Grupo Focal), na modalidade remota, devido ao
período de pandemia do Covid-19.
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Realização dos cursos do NAF on-line, com o objetivo de alcançar um maior número de
participantes e interessados.
Criação do site do mestrado da Instituição na versão em inglês.
Realização de Visitas Técnicas on-line, dado a impossibilidade de visitas presenciais,
impostas pela pandemia.
Implantação da colação de grau virtual.
Criação no Teams da ferramenta: Fale com a Bibliotecária
Apresentação/Treinamento das plataformas tecnológicas do Unihorizontes (Moodle,
Blackboard e Portal) para os calouros via web – Youtube
Apresentação dos recursos informacionais da biblioteca para os alunos calouros via web –
Youtube
Criação e manutenção do Chat board.
Implantação da LGPD.
Criação de servidor e arquitetura, para o professor dar aula Ao Vivo.
Criação de servidor e arquitetura para o professor (da sua casa), gravar a aula e
disponibilizar para o aluno assistir quando quiser.
Virtualização dos acessos e dados de Coordenação Acadêmica.
Melhoria no processo de inserção de disciplinas, professores e alunos nas plataformas de
ensino à distância.
Criação do Boletim Informativo de Mercado pelo Mestrado em Administração, que tem como
foco a apresentação de resultados de pesquisas que possam contribuir com a gestão das
organizações.
Implantação do MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Segurança Privada.
Link para reunião com os representantes de turmas por meio da plataforma Teams

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.

Relatório Parcial de Autoavaliação do Centro Universitário Unihorizontes – 2021

216

PLANO DE AÇÕES

Revisar semestralmente os instrumentos de avaliação constitutivos 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.
Manutenção da avaliação de desempenho para o corpo técnico-administrativo, coordenado
pelo setor de pessoal.
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) com maior
participação de todos os cursos.
Manter e intensificar as campanhas sociais da Instituição, como, “outubro rosa”, “novembro
azul”, “Natal Solidário” e o “Bazar Praticando o Desapego”.
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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 e divulgar a Mostra de Estágio Supervisionado em Serviço Social para a
comunidade interna e externa.
Intensificar a participação dos mestrandos 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.
Finalizar a implantação do Repositório Institucional Unihorizontes.
Incentivar a realização de visitas técnicas virtuais com os alunos em setores e organizações
relacionados aos cursos oferecidos.
Implantar sistema para realização de matrícula on-line para calouros.
Manter 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.
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Manter programas de apoio ao discente com adesão ao PROUNI, FIES, Quero Bolsa,
Educa mais Brasil e Pra Valer.
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 2022.
Manter a divulgação o boletim “Fique Por Dentro” semanalmente para discentes, docentes
e funcionários.
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.
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. Retomand o processo de
digitalização de documento.
Manter os cursos realizados pelo NAF na versão online.
Manter revisado e atualizado o conteúdo do site do mestrado com periodicidade mensal,
nas versões português e inglês.
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Diversificar a rede social Instagram estendendo-a para os polos parceiros dos cursos EaD
com conteúdos exclusivos.
Criar podcasts, para tratar temas da atualidade relacionados às áreas de conhecimento dos
cursos.
Manter a transmissão 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.
Manter e 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.
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 a performance nas querys que geram os dados de carga das plataformas de
ensino à distância.
Aprimorar as condições técnicas dos profissionais de limpeza sobre a forma correta e
necessária de desinfecção de salas, mobiliário, carteiras e sanitários.
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.
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Manutenção dos 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.
Reuniões periódicas com o pessoal técnico-administrativo com o respectivo coordenador
de setor para alinhar as informações, bem como solucionar os possíveis problemas do
setor.
Melhoria e readequação ao sistema de WiFI, considerando “Wifi Zone”.
Melhoria do parque tecnológico em razão ao hardware.
Substituir estações no parque tecnológico que esteja rodando com S.O Windows XP, 7 ou
8.
Compliance de todas as máquinas de laboratório de informática com Gravity Zone,
Bitidefender.
Atualizar a versão da plataforma Moodle, de forma que a mesma esteja 100% integrada ao
sistema Giz.
Criação de um canal no youtuber para dar dicas e ajudar a realizar a Declaração de Imposto
de Renda e do MEI (Micro Empreendedor Individual) pelo Curso de Ciências Contábeis.
Criação de núcleo de engenharia para projetos de extensão e de apoio a comunidade
Criação de um programa quinzenal chamado “Unidos pela Qualidade de via: Engenharia e
Arquitetura”: programa destinado a trazer profissionais que se destacam nas diversas áreas
da Engenharia e da Arquitetura mostrando a interface e os temas atuais que perpassam
ambas as áreas
Buscar parceria com a área social da PBH (regionais) para encaminhamento de famílias de
baixa renda para resolução de problemas de regularização de imóveis

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
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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.

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.

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, Educa mais Brasil e Pra Valer, 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, Natal Solidário e o Praticando o Desapego, com arrecadação de
roupas, bijuterias e brinquedos para serem doados a instituições que atendem crianças e
idosos em situação de acolhimento institucional.

O Projeto de Extensão do Unihorizontes foi mantido para cumprimento de, no mínimo, 10%
do total da carga horária curricular dos cursos de graduação presencial e a distância para
atividades de extensão.
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Buscando continuamente o aprimorando do processo de comunicação com a sociedade, o
Centro Universitário Unihorizontes desenvolveu 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
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 manutenção de ações
de marketing nas mídias sociais tais como Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google+ e
Youtube. Tais ações potencializam as possibilidades de informação e aumentam 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.

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 31/12/2021, 732 (seiscentos e trinta e dois) mestres,
sendo que destes 39 (trinta e nove) concluíram o curso em 2021.

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
corpo funcional. Em 2021, foram beneficiados 06 integrantes do corpo técnico-adinistrativo
com bolsa de estudo de 100% nos cursos de bacharelado e graduação tecnológica.
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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.

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. Em 2021 o Unihorizontes manteve as salas de
atendimento virtual com horários exclusivos para atendimento remoto aos alunos, por meio
da plataforma Microsoft Teams na página exclusiva no site para cada curso e setor
administrativo.

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.

No período de 08 a 09/07/2021 o Unihorizontes recebeu a comissão in loco virtual para
Autorização do Curso de Graduação em Direito, na modalidade de ensino à distância e obteve
a Nota 4.

Estamos aguardando as visitas in loco para o curso de Graduação Tecnológica e em Logística
na modalidade presencial, Graduação Tecnológica em Marketing e em Logística na
modalidade à distância, já solicitado junto ao MEC.

Protocolamos no e-MEC a solicitação de Recredenciamento do Centro Universitário
Unihorizontes e Recredenciamento da oferta de cursos em EAD e aguardamos a visita in loco.

Por fim, apesar da Pandemia do Covid 19, terminamos o ano de 2021 com pontos positivos,
dentre eles destacamos:
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1- Manutenção do Projeto 50+, por meio virtual devido à Pandemia da Covid 19, com palestras
ministradas pela comunidade acadêmica e disponibilizada para o público externo com o
objetivo principal da incorporação da terceira idade aos propósitos sociais do Centro
Universitário Unihorizontes;

2- Semana do Projeto Interdisciplinar e Semana de Extensão on-line. 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, Logística, Serviço Social, Segurança e Gestão.

3- Manutenção das bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso na versão on-line.

4- 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;

5- Manutenção da Revista Horizontes Interdisciplinares da Gestão (HIG) é um periódico em
formato eletrônico, patrocinado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração do
Centro Universitário Unihorizontes, que 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.

6- Foram feitas várias palestras e lives online, em 2021, com a participação, também, da
comunidade externa;

7- Capacitação do pessoal técnico-administrativo em 2021 para aprimorar o atendimento ao
público.

8- Manutenção do QuarenTese, projeto desenvolvido pelo Mestrado em Administração do
Centro Universitário Unihorizontes. O evento trouxe nomes de destaque nacional nas áreas
de neurociências, ciências políticas, marketing e administração, estratégia corporativa, gestão
de pessoas e diversidade e, métodos de pesquisa.
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