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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

 

Nome: Uninter Educacional S.A. 

CNPJ: 02.261.854/0001-57 

Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 131 

Bairro: Centro Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 80410-150 

Telefone: (41) 2102-3300   Fax: (41) 2102-3300  

Página na Internet: www.uninter.com 

E-mail: benhur.g@uninter.com  

 

1.2 BASE LEGAL DA MANTENEDORA 

 

O CENECT – Centro Integrado de Educação, Ciência e Tecnologia, com sede 

na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, entidade de Direito Privado, constituída 

como sociedade civil segundo o Código Civil Brasileiro, inscrita no CNPJ sob o nº. 

02.261.854/0001-57, com atividade na área de Educação Superior, amparada pelo 

disposto no inciso II do Art. 19 e no inciso I do Art. 20 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB – Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996), iniciou suas 

atividades na Rua Tobias de Macedo Júnior, nº. 319, no Bairro Santo Inácio, com 

Contrato Social inscrito e registrado no 1º Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas, 

com sede à Rua Marechal Floriano, nº. 869, 5º Andar, Conjunto 505, sob o nº. 

786009 e registrado sob o nº. 15908 do livro A de registro civil de pessoas jurídicas 

em 18 de novembro de 1997. Surgiu da constituição de uma sociedade civil por 

cotas de responsabilidade limitada, criada a 12 de novembro de 1997, tendo como 

sócios as pessoas físicas de Wilson Picler e João Correia De Freitas e como objetivo 

principal a prestação de serviços em Educação. 

O CENECT mantém sete diferentes empresas na área educacional, as quais: 

http://www.uninter.com/
mailto:benhur.g@uninter.com
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 CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER.  

 CBED – Centro Brasileiro de Educação a Distância. 

 EDSAT – Rede Brasileira de Educação Via Satélite. 

 IBGPEX – Instituto Brasileiro de Graduação, Pós-Graduação e Extensão; 

 Editora Intersaberes (antiga Editora IBPEX). 

 UNINTER Agência de Turismo. 

 UNINTER Informática. 

 

Possui, atualmente, cinco campi na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 

onde se desenvolvem atividades de cunho administrativo e didático-pedagógico, os 

quais: 

 Campus Garcez – situado à Avenida Luiz Xavier, nº 103, Bairro Centro; 

 Campus Tiradentes – situado à Rua Saldanha Marinho, nº 131, Bairro 

Centro; 

 Campus Divina – situado à Rua do Rosário, nº 147, Bairro Centro; 

 Campus 13 de Maio – situado à Rua Treze de Maio, nº 538, Bairro Centro; 

 Campus Carlos Gomes – situado à Rua Pedro Ivo, nº 504, Bairro Centro. 

 

Em sua estrutura conta atualmente com mais de 400 (quatrocentos) Polos de 

Apoio Presencial para ensino a distância. 

O grupo registra um crescimento substancial, gradativo e sólido, visualizado 

na grande demanda dos cursos, na excelência das propostas pedagógicas e na 

qualidade do corpo docente, aliadas a uma adequada política de expansão. 

A instituição pioneira do grupo é o IBPEX – Instituto Brasileiro de Pós-

graduação e Extensão que oferece mais de 100 (cem) cursos de pós-graduação 

Lato Sensu, em todo país. Depois da experiência adquirida com o IBPEX, o grupo 

fundou a Faculdade Internacional de Curitiba, que se desenvolveu 

significativamente. Em decorrência desse crescimento e da demanda por novos 

modelos de cursos, foi criado o CENINTER – Centro de Educação Tecnológica 
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Internacional, denominado FATEC – Faculdade de Tecnologia Internacional, que 

oferta cursos superiores de tecnologia e cursos de educação profissional em nível 

técnico. 

 

1.3 NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES 

 

Nome: Centro Universitário Internacional UNINTER. 

CNPJ: 02261854/0001-57  

Endereço: Rua do Rosário, n. 147. 

Bairro: Centro Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 80020-110 

Telefone: (41) 2102-7941   Fax: (41) 2102-7961 

Página na Internet: http://portal.uninter.com  

E-mail: benhur.g@uninter.com 

 

1.4 BASE LEGAL DA IES 

 

 

Mantenedora: 
Uninter Educacional S.A. 

CGC 02.261.854/0001-57 

Ato legal de Credenciamento Portaria Ministerial nº 578 – 05/05/2000 

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 131 – Centro – 80020-110 

Mantida: 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL 

UNINTER  

Município: Curitiba – PR 

Data da Fundação: 12 de novembro de 1997 

Natureza Jurídica: 
Sociedade Civil por cotas de responsabilidade 

limitada 

 

 

http://portal.uninter.com/
mailto:benhur.g@uninter.com
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1.5 PERFIL DA IES 

 

O perfil do Centro Universitário Internacional UNINTER consolida-se em torno 

de princípios legais, culturais e educacionais, os quais se colocam em acordo com o 

seu contexto social. Dentro desses princípios encontram-se: 

 O compromisso com o desenvolvimento, a produção e a democratização 

do conhecimento; 

 A adequação ao desenvolvimento econômico e social do país; 

 O comprometimento com a democracia; 

 O respeito à ética; 

 A busca de um ensino de qualidade. 

 

Algumas dessas características têm se consolidado desde a sua fundação, a 

ponto de delinearem um perfil institucional; outras fazem parte de um processo 

contínuo de aperfeiçoamento, e caminham lado a lado com a conjuntura do país. 

Além dos compromissos gerais, o Centro Universitário Internacional UNINTER busca 

desenvolver elementos próprios que o diferenciem e que venham a contribuir para a 

formação de um perfil institucional único, fundado nas seguintes características: 

a) Adoção de uma perspectiva internacionalista de educação superior, 

que significa a ênfase na busca de uma compreensão do contexto mundial e 

seus principais problemas e desafios contemporâneos, colocando essas 

questões dentro de sala de aula e capacitando o aluno para a inserção no 

mercado mundial; 

b) Compromisso com as inovações tecnológicas, pedagógicas, 

metodológicas e científicas que, no Centro Universitário Internacional 

UNINTER, concretizam-se no investimento pioneiro em educação a distância - 

com a concepção e produção de material didático próprio e desenvolvimento 

interno de todo o sistema informatizado de administração acadêmica; 
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c) Compromisso com a educação continuada, notadamente no incentivo 

aos professores, alunos, egressos e funcionários técnico-administrativos da 

IES, por meio da oferta de cursos de especialização e de idiomas; 

d) Atenção à qualidade acadêmica de seus cursos e à formação 

profissional de seus alunos, expressa na seleção do corpo docente, nas 

instalações e serviços oferecidos, na elaboração dos projetos pedagógicos dos 

cursos, na gestão dos currículos, entre outros. Esta característica se consolida 

gradualmente e pode ser comprovada pelas avaliações positivas, por parte do 

MEC, que a instituição tem recebido; 

e) Fomento às atividades de pesquisa, visando desenvolver no aluno uma 

postura crítica, autônoma e reflexiva para a construção de um conhecimento 

socialmente relevante. 

  

O Centro Universitário Internacional UNINTER coloca-se, ainda, numa 

postura de permanente abertura e aperfeiçoamento, estando atento às grandes 

questões mundiais da educação, levando-as em conta, mas sem perder de vista a 

realidade onde se insere. 

Conforme consta na missão da IES, a responsabilidade social é um dos 

vetores que orienta suas políticas e ações. Ao entender a educação como um direito 

de todo cidadão, a instituição abre a possibilidade de utilizá-la na fundamentação de 

sua política de responsabilidade social, fazendo a fusão da formação técnica, ética e 

humana e da oferta de um ensino de qualidade a todos, com princípios como a 

inclusão social e a diversidade étnica e cultural, sem distinção de classe, gênero, 

etnia ou religião.   

A IES compreende que o conceito de responsabilidade social deve considerar 

uma forma de participação mais direta nas ações comunitárias da região em que se 

insere, aliando a isso outras atitudes, como o investimento no bem-estar de seus 

funcionários, incentivos à preservação do meio ambiente e fomento às ações que 

visem à redução dos abismos econômicos e sociais existentes nos níveis regional, 
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nacional e internacional. É para atuar também nesses canais, e não apenas na 

profissionalização de seus alunos, que as instituições de ensino superior têm sido 

permanentemente convocadas.  

A IES, buscando corresponder a essas expectativas, propicia a abertura de 

um espaço para o diálogo, a crítica e a reflexão, incentivando a prática da 

democracia em todas as instâncias da sociedade; com isso, o conhecimento 

produzido na IES extravasa seu ambiente e chega à comunidade externa. 

Existe uma preocupação de se incrementar a qualidade da relação entre 

instituição educacional e sociedade - visando uma vida mais integrada e produtiva 

com base em valores de cidadania - como aponta Griesse (2002), ao se referir ao 

Plano Nacional de Educação. Em relação ao documento, o autor destaca que nele 

existe a priorização de questões como a necessidade de se promover uma 

“formação socialmente significativa para o exercício da cidadania responsável e 

consciente”, a possibilidade de uma educação onde a pessoa “possa usufruir do 

patrimônio cultural da sociedade moderna”, e reconheça a “necessidade de 

desenvolvimento permanente de aptidões para a vida produtiva e integrada”. 

Portanto, a atuação com responsabilidade social vai muito além de ações de 

filantropia; implica uma visão ampla do que ocorre no macroambiente, além de 

existir o dever da Instituição em estar sintonizada com a evolução dos processos 

pedagógicos, comunicacionais e tecnológicos. 

 

1.6 MISSÃO DA IES 

 

Promover a capacitação científica e profissional da população interessada, 

por meio da educação de qualidade, com a utilização de modelos, métodos e 

técnicas inovadores capazes de democratizar o acesso e de maximizar os 

resultados de forma sustentável, tanto de aprendizagem como de docência, visando 

a otimização das relações de investimentos e de benefícios sociais 
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A missão do Centro Universitário Internacional UNINTER traduz-se num 

projeto de ensino capaz de oferecer acesso aos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, de forma democrática, compreendendo o espaço universitário como 

um ambiente de transformação social e de difusão de valores humanos. Do ponto de 

vista de sua inserção social, leva-se em conta que na atual sociedade informacional 

as questões da homogeneização e do consequente empobrecimento da diversidade 

cultural têm sido permanentemente colocadas em pauta. 

A IES entende que o ensino superior deve primar pelo multiculturalismo, 

estando atento aos fatores locais e globais que influenciam sua inserção na 

atualidade. Assim, ela procura estar em sintonia com os cenários para o ensino 

superior, buscando um permanente diálogo com os sistemas produtivos, com as 

transformações tecnológicas e com as necessidades profissionais. Também abre-se 

ao diálogo e dispõe-se à aproximação com novos atores e países, mantendo uma 

postura que visa ampla correspondência, não apenas ao nível de troca de 

informações, mas também num nível prático. Considera-se que é fundamental o 

conhecimento do macro ambiente para a formação dos egressos, capacitando-os 

não apenas para o mercado nacional, mas também para o relacionamento e atuação 

no mercado internacional. 

A oferta e o incentivo à formação permanente pressupõem constante 

aperfeiçoamento e atualização, exigindo um projeto educacional que, prezando a 

prática profissional, não pode desprezar a prática da pesquisa, realizada dentro de 

um processo de “aprender a aprender”, que faz do egresso o sujeito de sua própria 

formação e ascensão profissional, a partir de sua formação acadêmica superior. 

 

1.7 VISÃO DA IES 

 

O Centro Universitário Internacional UNINTER possui como Visão, ser 

referência para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas, com base na 

capacitação científico-tecnológica e profissional da população, por meio da formação 
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universitária e técnica nos mais variados campos de atuação, como integradora de 

soluções educacionais, com vistas à prosperidade da sociedade. 

 

1.8 VALORES DA IES – FILOSOFIA CORPORATIVA 

 

Entre os inúmeros valores os quais pautam o trabalho desenvolvido no Centro 

Universitário Internacional Uninter, destacam-se: 

 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES, COLABORADORES E FORNECEDORES 

– Oferecer a melhor qualidade em produtos e serviços, atendendo com 

respeito e agilidade às solicitações e resolvendo problemas; 

 GERENCIAMENTO PARTICIPATIVO – Incentivar o crescimento, a 

formação e o desenvolvimento profissional e pessoal; 

 PADRÕES ÉTICOS – Trabalhar com padrões éticos e morais, garantindo 

ações com integridade e honestidade; 

 INICIATIVA – Estimular e promover a cultura corporativa que valoriza tanto 

a iniciativa pessoal como a iniciativa em equipe; 

 AMBIENTE – Desenvolver projetos que possam ajudar a transformar a 

realidade social, tanto local como regional, por meio de práticas 

equilibradas entre o homem e o meio ambiente; 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL – Estabelecer políticas de inclusão social, 

oportunizando formação adequada e maior qualificação profissional. 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1 NOME E IDENTIDADE DO CURSO 
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O Curso de BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS do 

Centro Universitário Internacional UNINTER tem o objetivo de formar profissionais 

de nível superior, aptos ao ingresso imediato no mercado de trabalho ou a 

conquistarem progressões em suas carreiras, uma vez que estarão capacitados a 

atuarem como profissionais especializados e de alta qualificação em empresas e 

organizações privadas, públicas ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos, 

de quaisquer setores econômicos. Além do curso permitir o ingresso ou a 

permanência no mercado de trabalho, o futuro administrador estará apto a abrir e 

manter o seu próprio negócio. 

Assim, a atuação desses profissionais contribuirá, de forma direta ou indireta, 

para planejar, executar, controlar e avaliar recursos, processos e atividades da 

organização, visando a redução dos custos, a ampliação das receitas, o aumento da 

produtividade, a melhoria da qualidade e a melhor aplicação dos resultados. Todas 

essas intervenções estarão permeadas por princípios éticos aliados a 

responsabilidades socioambientais. 

 

2.2 NOME DA MANTIDA 

 

O Curso de BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS é 

ofertado pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, Centro, Curitiba, Paraná. 

 

2.3 ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

O Curso Superior de Bacharelado em Administração tem suas aulas 

gravadas/transmitidas no Centro de Dialógica Eletrônica – CDE, no qual vários 

estúdios com equipamentos de última geração permitem o acesso ao Brasilsat e ao 

VSat, quando se trata da modalidade à distância, com o sinal sendo recebido em 

seus 443 Polos de Apoio de Presencial – PAPs localizados em todo o território 



 

12 
 

nacional, tendo polo sede o endereço a Rua 13 de Maio, 538 – Centro 

CEP 80020-110 – Curitiba/PR- NEAD. 

 

 

2.4 MODALIDADE DO CURSO 

 

O Curso Superior de Bacharelado em Administração é ofertado na 

modalidade à distância. 

 

2.5 ATOS LEGAIS 

PORTARIA Nº 688, DE 25 DE MAIO DE 2012 

  

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, 

tendo em vista o disposto no Decreto N 5.773, de 9 de maio de 2006, na Portaria 

Normativa N 40, de 12 de dezembro de 2007, na Resolução CNE/CES N 1/2010, e 

no Parecer N 552/2011, da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de 

Educação, conforme consta do processo e-MEC N 201012239, e diante da 

conformidade do Regimento da Instituição e de seu respectivo Plano de 

Desenvolvimento Institucional com a legislação aplicável, resolve: 

Art. 1 Fica credenciado o Centro Universitário Internacional - UNINTER, por 

transformação da Faculdade Internacional de Curitiba e da Faculdade de Tecnologia 

Internacional, com sede na Rua Saldanha Marinho, N 131, Centro, no Município de 

Curitiba, no Estado do Paraná, mantido pelo Centro Integrado de Educação, Ciência 

e Tecnologia S/C Ltda., com sede no Município de Curitiba, no Estado do Paraná, 

observados tanto o prazo máximo de 3 (três) anos. 

Art. 2 Nos termos do art. 10, § 7 do Decreto N 5.773, de 2006, os atos 

autorizativos são válidos até o ciclo avaliativo seguinte. 
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Parágrafo único. Caso entre a publicação desta portaria e o calendário para 

a realização do ciclo avaliativo citado no caput transcorra prazo superior a 3 (três) 

anos, a instituição deverá solicitar seu recredenciamento, observadas as disposições 

processuais pertinentes, tendo em vista o prazo máximo do primeiro credenciamento 

estabelecido no art. 13, § 4, do mesmo Decreto. 

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

 

Desse modo, os Centros Universitários, observado o disposto no Decreto 

5773/2006, poderão criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas 

de educação superior, assim como remanejar ou ampliar vagas nos cursos 

existentes. 

• Art. 28. As universidades e centros universitários, nos limites de sua 

autonomia, observado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo, independem de 

autorização para funcionamento de curso superior, devendo informar à Secretaria 

competente os cursos abertos para fins de supervisão, avaliação e posterior 

reconhecimento, no prazo de sessenta dias.  

• § 1o Aplica-se o disposto no caput a novas turmas, cursos congêneres 

e toda alteração que importe aumento no número de estudantes da instituição ou 

modificação das condições constantes do ato de credenciamento. 

• § 2o A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, 

odontologia e psicologia, inclusive em universidades e centros universitários, deverá 

ser submetida, respectivamente, à manifestação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde, previamente à autorização 

pelo Ministério da Educação (Redação dada pelo Decreto nº 5.840 de 2006). 

§ 3o O prazo para a manifestação prevista no § 2o é de sessenta dias, 

prorrogável por igual período, a requerimento do Conselho interessado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm
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A primeira estrutura curricular do curso, ainda com habilitações foi 

homologada no ano 2000 conforme autorização da Portaria Ministerial nº 749, DOU 

de 29/05/2000. Ao final do ano de 2004 e início de 2005, o curso recebeu a visita 

dos avaliadores do MEC para o devido processo de reconhecimento. A Portaria 

Ministerial nº 498, DOU de 13/02/2006, dá o devido reconhecimento ao Curso de 

Administração e Habilitações. 

 

 

2.6 NÚMERO DE VAGAS AUTORIZADAS 

   

São ofertadas 7.500 (sete mil e quinhentas) vagas na modalidade a distância. 

 

2.7 CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO E CONCEITO DE CURSO 

 

Código 
Grau Modalidade Curso         

21652 Bacharelado EAD ADMINISTRAÇÃO* A/B MB 5   

 

 

2.8 TURNOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

 

Não se aplica, por se tratar de curso na modalidade à distância. 

 

2.9 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

 

3.108 (três mil cento e oito) horas. 

 

2.10 TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO  
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O tempo mínimo de integralização do curso é de 4 (quatro) anos letivos, 

descontados os períodos de trancamento e tempo máximo de integralização é de 8 

(oito) anos. 

 

2.11 FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

O acesso ao Curso se dá por processo seletivo. Os editais contemplam as 

disposições iniciais dos processos seletivos, os cursos que ofertam vagas, bem 

como o número de vagas ofertadas, seus respectivos turnos e avaliação dos 

mesmos pelo MEC – Ministério da Educação. Contemplam, ainda, o cronograma 

dos processos seletivos, datas de inscrições, avaliação e realização das provas, a 

classificação dos candidatos, divulgação de resultados e informações acadêmicas 

sobre as matrículas, bem como as demais informações pertinentes a um vestibular. 

A Instituição também participa do PROUNI – Programa Universidade para 

Todos, do Governo Federal, possibilitando o acesso ao Ensino Superior, onde conta 

com bolsistas em todos os Cursos. 

Ainda, como forma de acesso, o aluno pode solicitar transferência interna ou 

externa (para alunos oriundos de outras Instituições de Ensino Superior). 

 

2.12 IDENTIFICAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Em conformidade com o Regimento Geral, documento no qual são descritos 

os aspectos que regem o Centro Universitário Internacional UNINTER, a indicação 

de cada Coordenador de Curso é de responsabilidade do Reitor, ouvido o Pró-Reitor 

da área. A indicação recai, preferencialmente, no corpo docente em atividade na 

instituição. Além de orientar as discussões acerca do andamento do Curso, bem 

como propor estratégias de inovação, o Coordenador atua como um elo entre o 

Curso e a Direção da Instituição. Cabe a ele, segundo disposto no Regimento Único: 
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Art. 32. Compete a Coordenação de Curso (EP ou EaD):    

I - responsabilizar-se pela gestão, operacionalização e funcionamento 

do curso; 

II - organizar o seu corpo docente, programar a elaboração, edição e 

distribuição do material didático; 

III -  atender as necessidades dos docentes e discentes relacionadas 

com a operacionalização e o funcionamento do curso; 

IV - elaborar lista de disciplinas ofertadas a cada período letivo, com 

seus respectivos professores ministrantes, prevista no projeto 

pedagógico de cada curso e informar a Secretaria Acadêmica; 

V - evitar o sobreposicionamento de horários entre disciplinas, de modo 

a permitir que os alunos cumpram com toda a carga horária prevista, 

sem qualquer prejuízo ao seu aproveitamento; 

VI - estabelecer, de acordo com o previsto no calendário letivo, as 

datas das avaliações, evitando choques e conflitos de datas e horários; 

VII - deliberar, no âmbito de suas competências regimentais, sobre 

assuntos relativos ao funcionamento do curso sob sua gestão, ouvida, 

quando for o caso, a Pró-Reitoria; 

VIII - elaboração do plano de trabalho docente semestral, modular ou 

ambos, de acordo com o projeto pedagógico e o currículo de cada 

curso em suas diferentes modalidades sob sua responsabilidade, 

constando, pelo menos: 

a. horários das aulas a cargo do docente; 

b. horários de permanência do docente para atendimento de 

alunos, quando for o caso; 

c.  horários reservados para reuniões pedagógicas e ou 

administrativas; 

d. horário de outras atividades, quando for o caso; 
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IX - auxiliar a Pró-Reitoria em suas atividades e executar outras 

atribuições que lhe sejam delegadas pela mesma e pela Reitoria no 

âmbito de sua competência; 

XI - elaborar Relatórios Periódicos de desempenho ao final de cada 

módulo ou período letivo e encaminhá-los à Pró-Reitoria.          

 

2.13 PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

A coordenadora do Curso de Administração do Centro Universitário 

Internacional UNINTER, Professora Dra. Vanessa Estela Kotovicz Zeballos Rolon, é 

pesquisadora em dois projetos do CNPQ na linha de Organização e Mudança e 

Aprendizagem Organizacional, tem Mestrado em Administração pela Universidade 

Positivo, Especialização em Metodologia e Didática de Ensino pela UNIPAR e 

Graduação em Administração pela Universidade Federal do Paraná. 

 

 Ampla vivência na área de gestão, em empresas madeireiras como gestora 

da área de Marketing. 

 Atua no Ensino Superior a 15 anos, atuou como coordenadora adjunta do 

curso de Administração desta IES nos anos de 2008, 2009 e 2010, atuou 

como coordenadora dos cursos de Gestão Comercial e Marketing em 2011 e 

2012. 

  Implantou o setor de Estágios no curso de Administração e de Pedagogia 

EAD.  

 Professora nas áreas de Gestão de Marketing, Sistemas Organizacionais, 

Teoria Geral de Administração, OSM, Marketing de Varejo, Trade Marketing e 

Marketing de Relacionamento. 

 Autora de dois Hiper-e-Books: Trade Marketing para o curso de MBA em 

Administração e Marketing e Diagnóstico Organizacional para o curso de 

MBA de Gestão do Conhecimento. 

 Autora de dois capítulos do livro Marketing de Relacionamento: Como 

construir e manter relacionamentos lucrativos? Intersaberes, 2014.  
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2.14 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE – Resolução no 33/2012 — 

CEPE 

 

O NDE é constituído de docentes com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do projeto pedagógico do curso. Ver capítulo 4.1 deste instrumento. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante do Centro Universitário 

Internacional UNINTER: 

a) contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

b) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

c) indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação; 

e) o tempo de permanência de seus membros é de no mínimo 03 (três) 

anos, ressalvadas situações de afastamento, morte, problemas de saúde ou 

outros que impeçam  a atuação do docente junto ao NDE; 

f) a renovação de seus membros se dará de modo gradativo, sendo que 

após a integralização do tempo mínimo de 03 (três) anos, a cada semestre 

um de seus membros pode ser substituído.  

 

Faz parte do NDE do Curso de Bacharelado em Administração: 

 

Quadro 1 - Membros do Núcleo Docente Estruturante 
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Nome Titulação Regime de Trabalho 

Vanessa Estela K. Rolon  Doutor Integral  

Elaine Hobmeir Mestre Integral 

Aline Mara Gumz Eberspacher Doutor Integral 

Claudio Aurélio Hernandes Doutor Integral 

Ademir Bueno Mestre Integral 

 

2.15 RETRATO ATUAL DO CURSO 

 

 

Em 2014 a Comissão Própria de Avaliação – CPA disponibilizou uma 

pesquisa abrangendo o desempenho docente por curso, desempenho do Corpo 

Docente (Geral), Tutoria Local, Sistema UNICO e AVA, e aspectos em que deveriam 

ser priorizadas melhorias, bem como, se o curso correspondia as expectativas 

iniciais do aluno, e se o curso propiciava formação necessária para o desempenho 

profissional.  

Com base nos resultados apresentados pela CPA, foi elaborado o plano de 

ação e melhorias. 

Nos quadros abaixo estão relacionadas as principais ações que foram 

implementadas pela Instituição, para a melhoria da qualidade do ensino do curso, 

tendo como base a análise dos resultados da Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. 

 

 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Fragilidade/Potencialidade Ações 
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identificada 

1. Representatividade de alunos 

na avaliação (EAD - ´Módulo B 

2015) - número reduzido de alunos 

participantes da avaliação (16,1%); 

2.Avaliação de desempenho 

docente (EAD - ´Módulo B 2015) - 

uso de exemplos e questões 

exploratórias que facilitam a 

aprendizagem (22,2% 

insatisfação); 

3.Avaliação de desempenho do 

Tutor local (EAD - ´Módulo B 2015) 

- comunicação dos objetivos de 

aprendizagem, as etapas e o 

calendário (18% insatisfação); 

4.Avaliação de desempenho do 

Tutor local (EAD - ´Módulo B 2015) 

- interação e comunicação com os 

alunos (24,1% insatisfação); 

5.Avaliação de desempenho do 

Tutor local (EAD - ´Módulo B 2015) 

- orientação quanto aos problemas 

relacionados ao ensino-

aprendizagem.  (22,2% 

insatisfação); 

6.Avaliação de desempenho do 

1.Trabalho de incentivo/acompanhamento a ser 

realizado pela orientação On line (Tutoria coaching) 

junto aos alunos, mostrando a importância da 

participação na pesquisa; 

2.1.Aulas Interativas focadas em resolução de 

exercícios e análise de casos práticos;                              

2.2. Aplicação de PBL nos polos; 

3.Discutir possíveis ações de ajuste com o GAP 

(Gestão acadêmica de polos), tendo em vista que a 

fragilidade foge do alcance da Coordenação de 

curso; 

4.Discutir possíveis ações de ajuste com o GAP 

(Gestão acadêmica de polos), tendo em vista que a 

fragilidade foge do alcance da Coordenação de 

curso; 

5 e 6.Discutir possíveis ações de ajuste com o GAP 

(Gestão acadêmica de polos), tendo em vista que a 

fragilidade foge do alcance da Coordenação de 

curso; 

7.1 Mudança de local dos tutores do curso, 

concentrando toda a equipe num mesmo espaço 

físico;                                                  

7.2 Orientador on line (Tutoria coaching); 

8.1. Mudança de local dos tutores do curso, 
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Tutor local (EAD - ´Módulo B 2015) 

- acompanhamento e orientação 

processo de avaliação (provas 

objetivas e discursivas) (20,1% 

insatisfação); 

7. Avaliação de desempenho do 

Tutor à distância (EAD - ´Módulo B 

2015) - disponibilidade para 

atendimento (22% insatisfação); 

8.Avaliação de desempenho do 

Tutor à distância (EAD - Módulo B 

2015) - qualidade das 

informações/orientações (22,1% 

insatisfação); 

9.Avaliação de desempenho do 

Tutor à distância (EAD - ´Módulo B 

2015) - rapidez/agilidade nas 

respostas (28,5% insatisfação); 

10. Avaliação de desempenho do 

Tutor à distância (EAD - Módulo B 

2015) - horário de atendimento 

(21,1% insatisfação) 

concentrando toda a equipe num mesmo espaço 

físico;                                            

8.2. Treinamento e capacitação para unificação de 

atendimentos das duas grades de Administração; 

9.1. Mudança de local dos tutores do curso, 

concentrando toda a equipe num mesmo espaço 

físico;                                            

9.2. Revisão dos processos com unificação dos 

atendimentos das duas grades de Administração; 

10.1. Mudança de local dos tutores do curso, 

concentrando toda a equipe num mesmo espaço 

físico;                                            

10.2. Revisão dos processos com unificação dos 

atendimentos das duas grades de Administração. 

 

AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Fragilidade/Potencialidade 

identificada 
Ações 
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Houve aumento em partes na 

satisfação dos discentes com 

relação à avaliação dos 

equipamentos e recursos 

tecnológicos, em relação aos 

seguintes requisitos: 

 

 Adequação das instalações 

físicas dos laboratórios 

(comodidade, limpeza, 

iluminação, ventilação, etc): 

aumento da satisfação de 

80,7% em 2012 para 83,6% 

em 2014 E 8,2 em 2015. 

 

 Atualização, manutenção e 

conservação dos 

computadores dos 

laboratórios: aumento da 

satisfação de 77,4% em 

2012 para 78,4% em 2014 e 

para  79,0% em 2015 

 

 Adequação da quantidade 

de computadores 

disponíveis em outros 

ambientes (salas de aula, 

 Para a adequação dos ambientes físicos e da 

infraestrutura dos polos, foi elaborado um 

documento chamado Padrão Mínimo de 

Qualidade, que relaciona as diretrizes para a 

infraestrutura e o atendimento nos polos.  

 A Instituição visita constantemente os polos e 

realiza auditorias. 
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biblioteca, etc): redução da 

satisfação de 71,7% em 

2012 para 71,5% em 2014 e  

78% em 2015. 

 

 Qualidade da conexão da 

Internet (disponibilidade, 

velocidade, estabilidade): 

satisfação de 76,1% em 

2012 para 76,7% em 2014 

permanecendo o mesmo 

índice de  76% em 2015. 

 

AMBIENTE FÍSICO 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 

Permanece a satisfação dos 

discentes com relação ao 

ambiente físico, em relação 

aos seguintes requisitos: 

 Adequação das áreas de 

convivência (localização, 

espaço, acomodação), 

lazer e expressão 

político-cultural dos 

alunos: aumento da 

 Para a adequação dos ambientes físicos e da 

infraestrutura dos polos, foi elaborado um 

documento chamado Padrão Mínimo de 

Qualidade, que relaciona as diretrizes para a 

infraestrutura e o atendimento nos polos.  

 A Instituição visita constantemente os polos e 

realiza auditorias. 

 Foi elaborado novo modelo de contrato de 

Agenciamento Educacional que contempla as 
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satisfação de 72,9% em 

2012 para 83% em 2014 

e de  81% em 2015. 

 Comodidade, mobiliários 

e dimensão das salas de 

aula: aumento da 

satisfação de 77,1% em 

2012 para 82,2% em 

2014e de 80% em 2015. 

 Iluminação, climatização, 

acústica e limpeza das 

salas de aula: aumento 

da satisfação da ordem 

de 80,2% em 2012 para 

86,1% em 2014 e de  

82% em 105. 

 Ambiente físico do polo 

(limpeza, funcionalidade, 

conforto e ventilação): 

aumento da satisfação 

de 81,5% em 2012 para 

86,3% em 2014 e de  

82% em 2015. 

 Adequação do horário de 

funcionamento do polo 

às necessidades dos 

alunos e do curso: 

aumento da satisfação 

exigências para o funcionamento dos polos de 

apoio presencial adequado ao instrumento de 

avaliação de polo utilizado pelo MEC. 

 Adequação do horário de atendimento dos 

polos à necessidades especificas de seus 

alunos. 
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de 82,1% em 2012 para 

85% em 2014 e de 82% 

em 2015. 

 

BIBLIOTECA DOS POLOS 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 

 Permanece a satisfação dos 

discentes com relação à 

biblioteca dos polos, em relação 

aos seguintes requisitos: 

 Qualidade do 

atendimento 

(cordialidade, agilidade, 

disponibilidade para 

auxílio na localização do 

material): aumento da 

satisfação de 80,5% em 

2012 para 87,5% em 

2014 e de 83% em 2015. 

 Disponibilidade de títulos 

para consultas e/ou 

empréstimos: aumento 

da satisfação de 79,2% 

em 2012 para 84,5% em 

2014 e de  81% em 

 A satisfação dos discentes, com relação à 

Biblioteca, é atribuído às ações de formação e 

capacitação dos tutores, que vem sendo 

ampliadas nos últimos dois anos, sendo 

oferecido o curso de Formação Básica de 

Procedimentos de Biblioteca de PAP.  

 A Instituição visita constantemente os polos e 

realiza auditorias. Na biblioteca são realizadas 

auditorias com relação à qualidade das 

instalações e às obras disponíveis (acervo), 

este papel é de responsabilidade da Biblioteca 

Central, localizada na Sede Curitiba. 
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2015. 

 Adequação do espaço 

físico para estudos, 

leitura e desenvolvimento 

de atividades individuais 

ou em grupo: Aumento 

da satisfação de 80,1% 

para 84,1% em 2014 e 

de 79% em 2015. 

 Ambiente físico da 

Biblioteca (espaço, 

limpeza, conservação, 

mobiliário e ventilação, 

luminosidade, etc): 

aumento da satisfação 

de 76,9% em 2012 para 

81,4% em 2014 e  82% 

em 2015. 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 

Permanece a satisfação dos 

discentes com relação à 

biblioteca virtual, em relação 

aos seguintes requisitos: 

 A satisfação dos discentes, com relação à 

biblioteca virtual, é atribuída às melhorias que 

houveram, no último ano, com relação ao 

layout da biblioteca virtual, promovendo maior 
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 Facilidade de manuseio 

dos recursos da 

biblioteca virtual 

(ferramentas de 

visualização, sistemas de 

busca, compra de 

créditos, impressão): 

aumento da satisfação 

de 72% em 2012 para 

85,5% em 2014 e de 

82% em 2015. 

 Disponibilidade de títulos 

em relação aos 

conteúdos do curso: 

aumento da satisfação 

de 81,2% para 88,7% e 

de 82% em 2015. 

 Atendimento da 

biblioteca central: busca 

de soluções para 

dúvidas, problemas com 

a ferramenta e 

encaminhamento à 

Pearson: ligeiro aumento 

na satisfação, da ordem 

de 82,7% em 2013 para 

85,1% em 2014 e de  8% 

em 2015. 

acessibilidade e facilidade de uso, tornando-o 

mais intuitiva.  
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 Aquisição de créditos e 

impressão de livros: 

aumento da satisfação 

da ordem de 72,4% em 

2012 para 83,7% em 

2014 e de 79% em 2015. 

 

CRA – CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O ALUNO 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 

Permanece a satisfação dos 

discentes com relação à Central 

de Relacionamento com o 

Aluno- CRA, em relação aos 

seguintes requisitos: 

 Qualidade do 

atendimento 

(cordialidade, agilidade, 

disponibilidade para 

atendimento): aumento 

da satisfação de 82,7% 

em 2012 para 88% em 

2014 e de 81% em 2015. 

 Fornecimento adequado 

de informações 

(segurança e 

 Acompanhamento e retorno dos casos aos 

alunos, feitos pela equipe do CRA. 

 Programa de treinamento para o CRA, realizado 

pelos tutores do curso, para aproximar o CRA da 

realidade acadêmica. 
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confiabilidade na 

informação fornecida): 

aumento da satisfação 

de 83,3% em 2012 para 

87,8% em 2014 e de 

80% em 2015.  

 Retorno aos alunos de 

questionamentos ou 

solicitações: aumento na 

satisfação de 77,7% para 

85,3% e de 79% em 

2015. 

 

 

SISTEMAS AVA E ÚNICO 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 

Houve um ligeiro aumento nos 

índices de avaliação do 

sistema:  

 Facilidade de uso do 

Único: o índice aumentou 

de 7,8 em 2012 para 7,9 

em 2014 e de  88,1% em 

2015. 

 Facilidade de uso do 

 De todos os itens avaliados, os sistemas AVA e 

ÚNICO apresentam índices satisfatórios. Contudo 

diversas ações foram desenvolvidas, no último 

triênio, com vistas a diluir a insatisfação:  

 Apresentação do AVA e ÚNICO nas aulas 

inaugurais, com detalhamento das formas de uso. 

 Disponibilidade de tutoriais que esclarecem 

dúvidas referentes ao uso dos sistemas. 
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AVA: o índice aumentou 

de 7,8 em 2012 para 7,9 

em 2014 e de 88,1% em 

2015. 

 Eficácia do AVA como 

recurso didático de 

interação: aumentou de 

7,7 em 2012 para 7,9 em 

2014 e de 88,4% em 

2015. 

 Eficácia do AVA como 

recurso didático para 

realização das 

avaliações: aumentou de 

7,8 em 2012 para 7,9 em 

2014 e de 88,1% em 

2015. 

 Clareza e relevância das 

informações do ÚNICO: 

aumentou de 7,8 em 

2012 para 7,9 em 2014 e 

de 83,9% em 2015. 

 

 

SECRETARIA 

Fragilidade/Potencialid

ade identificada 
Ações 
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Permanece a satisfação dos 

discentes com relação aos 

quesitos:  

 Qualidade do 

atendimento 

(cordialidade, agilidade, 

disponibilidade para 

atendimento): de 87% 

em 2012 para 88,4% em 

2014 para 84% em 2015. 

 Fornecimento adequado 

de informações 

(segurança e 

confiabilidade na 

informação fornecida) de 

86,6% em 2012 para 

87,4% em 2014 e de 

84% em 2015. 

 Adequação do horário de 

funcionamento da 

secretaria às 

necessidades dos alunos 

do polo: de 86% em 2012 

para 86,9% em 2014 e 

de 83% em 2015. 

 Retorno aos alunos de 

questionamentos ou 

 Ampliação no horário de atendimento da 

secretaria.  

  Foram criadas células de atendimento: matrícula, 

diploma, emissão de documentos (declarações e 

histórico), certificados e atendimento telefônico e 

via e-mail.  

 Realização de rodízio na equipe, para realização 

das atividades e conhecimento de todas as etapas 

do processo.  

 Foram desenvolvidas ferramentas sistêmicas 

para otimização dos processos de emissão de 

documentos (diplomas, histórico e certificados).  

 Digitalização de documentos pela DOCPAR 

(empresa terceirizada), de forma a manter maior 

controle da documentação entregue pelos alunos.  

 Layout de trabalho, em espaço físico adequado 

(sede própria em Campo Largo) para o bom 

desenvolvimento das atividades de trabalho.  

 Redistribuição de cargos e salários por 

competências. Cada célula agora tem seu líder e 

um técnico administrativo, além dos auxiliares 

administrativos. 
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solicitações: de 82,2% 

em 2013 para 82,7% em 

2014 e de 83% em 2015. 

 

 

É importante ressaltar ainda que, de um modo geral, os discentes 

demonstraram bastante satisfação com a Graduação Bacharelado em Administração 

de Empresas, de acordo com os resultados apresentados pela CPA. 

 

2.16 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A presente proposta, baseada no PPI e PDI da instituição, se constitui a partir 

de uma concepção da ação didático-pedagógica formatada para a modalidade de 

educação a distância. O formato do Curso leva em consideração as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores de Bacharelado, documento este emanado do Conselho Nacional de 

Educação – Conselho Pleno. Assim, o Curso Bacharelado em Administração de 

Empresas é estruturado através de Unidades Temáticas de Aprendizagens, que 

contêm as unidades curriculares necessárias à formação do profissional apto para 

servir à sociedade e ao mercado com excelência.  

A constatação desta situação leva o Centro Universitário Internacional 

UNINTER a propor uma organização curricular interdisciplinar que resulta da 

intercomunicação entre as disciplinas. Tal proposta se consolida na organização 

curricular por Unidades Temáticas de Aprendizagens.  

A lógica que organiza as disciplinas no currículo por UTA’s não é mais a 

lógica interna de cada uma delas e sim o objeto de estudo de cada período. Cada 

Unidade Temática de Aprendizagem reúne disciplinas a partir de eixos comuns, de 

modo que o objeto de estudos de cada semestre seja abordado de diversos pontos 
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de vista, o que favorece a sua compreensão pelos estudantes. Esta organização 

permite “reunir disciplinas afins de modo que os alunos percebam as suas 

tangências ou intersecções”. (CORTELAZZO, 2009, p.8) Visa ainda romper com a 

linearidade e a segmentação do currículo e favorecer a intersecção entre o conteúdo 

trabalhado no decorrer do curso e as demandas do mundo do trabalho.  

O Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário UNINTER 

é estruturada por UTAs (Unidades Temáticas de Aprendizagem). Cada UTA é 

formada por quatro disciplinas que são ofertadas de duas em duas. 

As disciplinas são agrupadas em uma matriz de modo que os conteúdos de 

cada disciplina estejam interconectados, tanto verticalmente quanto horizontalmente.  

O processo de organização do currículo em UTAs permite que a 

interdisciplinaridade ocorra de forma mais harmônica e sistematizada, uma vez que 

os quatro professores da UTA constroem a Matriz de conteúdo, na qual é definido os 

temas das Rotas e os subtemas que a compõem. A produção das Rotas é realizada 

pelos quatro professores da UTA e validado por um quinto professor, que é 

denominado como “quinto elemento”.  
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2.17 OBJETIVOS DO CURSO 

 

O Curso de Bacharelado em Administração, do Centro Universitário 

Internacional UNINTER tem o objetivo de formar profissionais de nível superior, na 

área profissional de Administração, aptos ao ingresso imediato no mercado de 

trabalho e, capacitados a atuarem como profissionais especializados e de alta 

qualificação em empresas e organizações privadas, públicas ou não 

governamentais, com ou sem fins lucrativos, de quaisquer setores econômicos, 

incluindo organizações agropecuárias, industriais, construção civil, comércio, 

empresas de serviços, bem como, organizações políticas, esportivas, culturais, 
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turísticas, de lazer e de saúde, nas mais diversas atividades da gestão. Assim, a 

atuação desses profissionais contribuirá, de forma direta ou indireta, para planejar, 

executar, controlar e avaliar recursos, processos e atividades da organização, 

visando a redução dos custos, ampliação das receitas, aumento da produtividade, 

melhoria da qualidade e melhor aplicação dos resultados. 

O Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário UNINTER 

será ministrado de forma a primar pela qualidade do ensino, e pela formação de um 

profissional especializado na gestão dos processos organizacionais, cujo perfil de 

conclusão, requer conhecimentos gerais, técnicos e humanos altamente 

especializados na área. 

 

2.17.1 Objetivo Geral 

 

O Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário UNINTER 

tem como objetivo geral: 

Desenvolver competências, habilidades e atitudes nos seus alunos para a 

gestão eficaz das empresas, valorizando uma formação cuja base se apoie em 

valores éticos, humanos e de responsabilidade social, em concernência com os 

imperativos do mercado internacional economicamente competitivo, gerando 

empregos, renda e novos negócios de forma criativa, inovadora e empreendedora. 

De fato, tal objetivo dá vazão à missão, apresentada anteriormente, pois ao 

se destacarem o valor ético e humano conjugados à responsabilidade para com a 

sociedade determina-se um viés de ação que, para além dos muros organizacionais, 

interage com o entorno (inclusive no sentido internacional) de modo assertivo na 

concretização do ato administrativo.  
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2.17.2 Objetivos Específicos 

 

Para que se possa eficazmente alcançar o objetivo geral assinalado há que 

se determinar outros que o viabilizem, conforme segue:  

 Identificar o nível de conhecimento dos seus ingressos, para nivelamento 

como forma de minimizar as diferenças de aprendizagem, valorizando um 

aprendizado mais igualitário, porém respeitadas diferenças individuais.  

 Identificar as competências e habilidades requeridas para a formação do 

administrador com perfil empreendedor e foco em aprender a aprender. 

 Desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem que coloquem o aluno 

como agente ativo do processo. 

 Promover integração das dimensões teórico-práticas. 

 Propiciar o desenvolvimento nos discentes de uma visão generalista e 

integradora, que permita conhecer e identificar tendências do mundo 

moderno. 

 Oportunizar ao discente a visão globalizada e internacionalizada da gestão 

de negócios. 

 Disseminar valores éticos, humanos e socialmente responsáveis, inclusive 

na dimensão internacional, em todas as práticas propostas durante o 

curso. 

 

Assim, busca-se a integração entre o saber administrativo sistematizado em 

consonância com a prática e a realidade cotidiana do aluno, inclusive em suas 

limitações e potencialidades para uma sólida construção do processo de ensino 

aprendizagem (Souza, 1997). 
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2.18 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O Centro Universitário Internacional UNINTER, com base em estudos de 

auscultação do mercado de trabalho, definiu o perfil de conclusão para o Curso de 

Bacharelado em Administração.  

Na identificação dos fatores essenciais que serão considerados 

determinantes na formação do perfil do egresso, foi-se em busca de fontes que 

norteassem o processo e efetivassem o estabelecimento dos traços identificadores 

do egresso BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS do Centro 

Universitário Internacional UNINTER. Uma fonte essencial está no objetivo do curso 

e em seu eixo de formação, mas tal fonte interna precisa ser validada e 

complementada por fontes externas, mais próximas da realidade mutante do 

mercado. Elegeram-se então duas fontes externas: a pesquisa mais recente 

efetuada pelo Conselho Federal de Administração (CFA) em busca dos traços de 

identidade do administrador e o perfil apresentado nas diretrizes curriculares 

nacionais do curso de graduação em administração.  

Segundo pesquisa do CFA, quase 80% dos traços de identidade do 

Administrador estão concentrados em poucas características. A que se destaca é a 

de atuar com visão sistêmica, seguida da liderança e efetividade de equipes e 

articulação entre as áreas da organização. Em processo de crescimento de 

importância, surge gerenciar conflitos. São esses traços, elementos articuladores 

fundamentais da ação empreendedora, que é o tema transversal fundamental do 

Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário UNINTER. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração 

reforçam a questão da visão sistêmica, aliada a bons processos de tomada de 

decisão e um gerenciamento flexível e contextualizado do contexto de atuação do 

administrador. 
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Tendo como base essas referências, bem como os objetivos e concepção 

pedagógica do Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário 

UNINTER, definiu-se o perfil do egresso, buscando estabelecer traços que permitam 

uma atuação eficaz e condizente no mercado de trabalho: 

I - Profissional com habilidades e competências para planejar, organizar, 

coordenar e controlar processos, fluxos e sistemas, com vistas a cumprir, em tempo 

determinado, metas e objetivos previamente elaborados tendo em vista o sucesso 

organizacional.   

II - Capacidade para compreender os contextos local, regional, nacional e 

global de forma sistêmica. 

III - Compreensão crítica e reflexiva do fenômeno organizacional em suas 

dimensões histórica, social, econômica, ambiental, política e cultural. 

IV - Atuação pautada no rigor científico e metodológico para a tomada de 

decisões e a solução de problemas no âmbito das organizações; 

V - Capacidade para articular interesses utilizando recursos, processos e 

pessoas considerando a diversidade. 

VI - Atuação proativa, flexível, criativa e inovadora frente aos desafios 

organizacionais. 

VII - Atuação ética, com base em valores e em práticas sustentáveis. 

VIII - Compromisso com o autodesenvolvimento, integrando teoria e prática. 

 

2.18.1 Campo de Atuação do Egresso 

  

O campo de atuação do egresso do Curso de Bacharelado em Administração 

do Centro Universitário UNINTER é em toda a abrangência em empresas e 

organizações privadas, públicas ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos, 

de quaisquer setores econômicos, incluindo organizações agropecuárias, industriais, 

construção civil, comércio, empresas de serviços, bem como, organizações políticas, 

esportivas, culturais, turísticas, de lazer e de saúde, nos mais diversos processos 
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empresariais, podendo atuar como superintendente, gerente, supervisor, 

coordenador, assessor, consultor, analista, auxiliar, assistente, entre outros, nos 

diferentes processos empresariais, tais como produção, logística, marketing, 

finanças, qualidade, recursos humanos, entre outros. 

 

 

2.18.2 Prática Profissional 

 

As práticas profissionais estão profundamente alicerçadas na Atividade 

Acadêmica Supervisionada, onde o aluno arregimenta informações da realidade 

onde está inserido e as alia aos conteúdos programáticos na construção e 

reconstrução do saber. Como estão envolvidas a consecução de objetivos e a 

avaliação do processo formativo, o aluno é levado a apresentar desempenho 

consoante a ações profissionais plenas. 

Por outro lado, em cada unidade curricular há a possibilidade de emprego de 

seus conhecimentos em função da análise crítica e também profissional tanto do que 

se registra na bibliografia ao qual tem acesso assim como nos encontros que 

assiste; o aluno se profissionaliza a partir do momento que desenvolve senso crítico 

como um profissional – a cada momento que é confrontado com a realidade e a ela 

responde, indaga, reage e avalia. 

O Curso de Bacharelado em Administração objetiva que seus formandos 

obtenham capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados 

níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 

segmentos do campo de atuação do administrador. 
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2.18.3 Estrutura Curricular do Curso  

 

O Curso de Bacharelado em Administração do Centro Universitário UNINTER 

tem a seguinte estrutura curricular a partir de 2015. 
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  CURSO DE ADMINISTRAÇÃO     

       

P
ri
m

e
ir
o

 A
n

o
 

I 
T

R
IM

 
UTA – Organização 

 Introdução a Teoria Geral da Administração 56 

Administração, Sistemas e Ambiente 56 

Administração e Gestão - Conceitos e Aplicações 56 

Modelos Contemporâneos de Gestão 56 

II
 T

R
IM

 

UTA – Procedimentos 

 OSM e o Design Organizacional 56 

Gestão e Mapeamento de Processos 56 

Sistemas de Informação Gerencial 56 

Cálculo Aplicado a Administração 56 

II
I 

T
R

IM
 

UTA – Sociedade 

 Instituições e Organização do Estado 56 

Corporações e Contexto Empreendedor 56 

Responsabilidade Social e Empresarial 56 

Sociologia Organizacional 56 

S
e

g
u
n

d
o

 A
n
o

 

I 
T

R
IM

 

UTA - Gestão de Recursos Humanos 

 Psicologia e Comportamento Organizacional 56 

Gestão de Recursos Humanos (subsistemas de RH) 56 

Gestão de Cargos e Salários 56 

Relações Trabalhistas 56 

II
 T

R
IM

 

UTA - Gestão Mercadológica 

 Administração de Marketing 56 

Composto Mercadológico 56 

Sistema de Informação de Marketing 56 

Comportamento do Consumidor 56 

II
I 

T
R

IM
 

UTA - Gestão Estratégica 

 Administração Estratégica 56 

Análise Econômica 56 

Análise de Vantagem Competitiva 56 

Gestão por Competências (Organizacional e Individual) 56 



 

43 
 

T
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UTA – Logística 

 Gestão da Cadeia de Suprimentos 56 

Logística Reversa 56 

Logística - Materiais e Armazenamento 56 

Canais de Distribuição  56 

II
 T

R
IM

 

UTA - Gestão de Operações 

 Padronização - Qualidade e Certificação 56 

Gestão da Tecnologia e da Inovação 56 

Sistemas de Produção de Bens e Serviços 56 

Pesquisa Operacional 56 

II
I 

T
R

IM
 

UTA - Gestão Financeira 

 Contabilidade Financeira 56 

Gestão de Custos 56 

Administração Financeira e o Gerenciamento de Capital 56 

Gestão Orçamentária 56 

Q
u

a
rt

o
 A

n
o
 

I 
T

R
IM

 

UTA - Gestão da Informação e do  Conhecimento 

 Jogos de Empresas 56 

Planejamento de Cenários 56 

Gestão do Conhecimento 56 

Gestão de Projetos 56 

TCC I 80 

II
 T

R
IM

 

UTA - Processo Decisório -  

 Processo decisório -  56 

Administração de conflitos e as técnicas de negociação   56 

Liderança e Coaching  56 

Ética nas Relações Étnico Raciais  56 

II
I 

T
R

IM
 UTA – Profissionalizante 

 Disciplina Eletiva 56 

Disciplina Eletiva 56 
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Disciplina Eletiva 56 

Disciplina Eletiva 56 

TCC II 80 

  

    

  

Formação Inicial em EAD 

Matemática Elementar 28h 

Português Elementar 28h 

Formação Inicial em EAD 28h 

Libras - Optativa 56h 

 

Atividades complementares 

Atividades complementares 120h 

   

CARGA HORÁRIA TOTAL 

                                                                     

3108h 

 

 

 

  

Disciplinas Eletivas 

 

 

1 Planejamento e Legislação Tributária 56 

 

2 Direito Empresarial 56 

 

3 Vendas e negociação 56 

 

4 Análise de Crédito e Risco 56 

 

5 Plano de Negócios 56 

 

6 Marketing Internacional 56 

 

7 Gerência de Serviços 56 

 

8 Marketing de Varejo 56 

 

9 Gestão da Sustentabilidade 56 

 

10 Desenvolvimento e Projeto de Produto 56 
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2.18.4   Coerência do Currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

 

A coerência do currículo face às diretrizes dispostas no Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores e na Legislação para a Educação Profissional pode ser percebida 

neste Projeto, na relação entre teoria e prática que proporciona situações de 

inserção e comprometimento do acadêmico com a sociedade e a profissão, na 

vivência de competências e habilidades específicas para sua formação humana e 

profissional. Isso comprova a preocupação do Curso com uma sólida formação, pela 

qual o acadêmico pode enfrentar os desafios das transformações sociais, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. 

 

 

2.18.5 Organização Curricular por Módulo (Ementário) 

 

Importante elemento da organização acadêmica, o currículo é concebido como 

um espaço de formação plural, dinâmico e multicultural, fundamentado nos 

referenciais sócio antropológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos em 

consonância com o perfil do egresso. 

O currículo expressa o caminho que o aluno deverá trilhar para alcançar a 

formação desejada. Neste sentido expressa opções em relação ao que, como, 

quando e porque ensinar. De acordo com Santomé (1998, p. 56) a construção do 

conhecimento “é resultado de ações coletivas, teórico-práticas, intencionais e, no 

decorrer da história, vai se complexificando pela articulação de novas experiências”. 

Com a diferenciação e a especialização dos diversos campos de conhecimento 

surgiu o conceito de disciplina, como agrupamento intelectualmente coerente de 

objetos de estudo diferentes entre si, como um conjunto ordenado de conceitos, 

problemas, métodos e procedimentos específicos, que organiza o pensamento, 

possibilitando a análise e a interação com a realidade.  
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Embora a diferenciação entre as disciplinas tenha possibilitado, pela 

especialização, alguns aprofundamentos e avanços, a falta de relação entre elas, 

tornou cada vez mais difícil a compreensão dos fenômenos estudados. Com o 

decorrer do tempo a fragmentação dos currículos organizados por disciplinas foi 

crescendo e em muitos casos o estudante não conseguia sequer relacionar os 

conteúdos aprendidos entre si e menos ainda com os problemas e demandas da 

sociedade. Conclui-se que o currículo disciplinar não tem dado conta de atender às 

necessidades de aprendizagem do alunado nem às demandas da realidade do 

mundo do traballho e da vida cidadã. Como nenhum problema da atualidade pode 

ser enfrentado apenas com a contribuição de uma única área do conhecimento e 

como a aprendizagem significativa se dá à medida que o aluno estabelece as 

relações entre os diversos saberes, o currículo deverá ser, necessariamente, 

interdisciplinar. 

É preciso ainda ter como pressuposto inerente a todas as atividades 

acadêmicas que compõem os currículos a necessária indissociabilidade entre teoria 

e prática, compreendendo que a prática é o critério de verdade da teoria e que, 

concomitantemente, é a teoria que orienta e ilumina a prática, permitindo uma visão 

de totalidade sobre o objeto estudado.  

Não obstante, para evitar concepções reducionistas quanto às relações 

existentes entre teoria e prática, é preciso entender que não se trata de uma relação 

direta e imediata. Na história da ciência, temos exemplos de teorias que surgiram 

para continuar ou negar uma teoria já existente, ou seja, para satisfazer diretamente 

ás exigências teóricas. Somente em última instância, e como parte do processo 

histórico-social, é que a teoria tem na prática seu fundamento, finalidade e critério de 

verdade. Exatamente porque a relação entre ambas é de unidade, e não de 

identidade, a teoria possui uma autonomia relativa. Por outro lado, a atitude 

transformadora do homem diante da realidade impõe que ele a conheça. Nesse 

contexto, prioriza-se a pesquisa constante por parte dos alunos e dos professores.  
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A constatação desta situação leva o Centro Universitário UNINTER a propor 

uma organização curricular interdisciplinar que resulta da intercomunicação entre as 

disciplinas. Tal proposta se consolida na organização curricular por Unidades 

Temáticas de Aprendizagem – UTAs.  

A lógica que organiza as disciplinas no currículo por UTAs não é mais a 

lógica interna de cada uma delas e sim o objeto de estudo de cada período. Cada 

UTA reúne disciplinas a partir de eixos comuns, de modo que o objeto de estudos de 

cada semestre seja abordado de diversos pontos de vista, o que favorece a sua 

compreensão pelos estudantes. Esta organização permite “reunir disciplinas afins de 

modo que os alunos percebam as suas tangências ou intersecções”. 

(CORTELAZZO, 2009, p. 8) Visa ainda romper com a linearidade e a segmentação 

do currículo e favorecer a intersecção entre o conteúdo trabalhado no decorrer do 

curso e as demandas do mundo do trabalho.   

Nessa organização os períodos não precisam necessariamente ser cursados 

de maneira linear e sequencial, mas há uma lógica que precisa ser respeitada para a 

aprendizagem, pois alguns temas permitem o contato inicial com a profissão, outros 

são mais avançados em relação ao que exigem do estudante. Assim, embora os 

períodos não precisem ser cursados linearmente (primeiro período, segundo 

período, terceiro etc.) há uma lógica de progressão que precisa ser respeitada.  

Para corresponder a essa necessidade, além de os cursos serem 

organizados por. UTAs são divididos em ciclos. Cada ciclo abrange duas ou três 

UTAs que podem ser cursadas em qualquer ordem, desde que dentro do ciclo.  

O primeiro ciclo se propõe a trabalhar com os conhecimentos considerados 

referenciais básicos necessários para a progressão na formação profissional mais 

estrita. Isso não significa que seja um ciclo “genérico”, e sim que nele se concentram 

as bases para a futura ação laboral. Os segundo, terceiro e quarto ciclos objetivam 

trazer à discussão outras competências demandadas pela profissão em questão. 
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Além disso, nos cursos de bacharelado e licenciatura o último ciclo enfoca mais 

estritamente a questão da pesquisa. 

Em alguns cursos que se encontram na mesma área (segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupações, o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais para os diversos cursos de licenciatura e 

bacharelado), após cursar o primeiro ciclo o aluno pode decidir mudar de curso.  

A organização por ciclos favorece também a dupla titulação já que o 

aproveitamento das disciplinas já cursadas no primeiro ciclo é praticamente integral 

quando os cursos são da mesma área, o que aumenta as possibilidades de 

empregabilidade dos formandos. 

A eleição dos objetos de estudo de cada UTA toma por referência as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada curso, e o 

aperfeiçoamento do currículo deve considerar, também, os resultados dos processos 

contínuos de avaliação presentes no Centro Universitário Internacional – UNINTER. 

Vale ressaltar que a construção de tal tipo de currículo implica num trabalho 

coletivo dos docentes o que, por si só, já amplia as possibilidades de 

interdisciplinaridade. 

 

2.19 CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

Os conteúdos curriculares do Curso Bacharelado em Administração 

possibilitam, na sua plenitude, o desenvolvimento do perfil do egresso, considerando 

atualização, adequação das cargas horárias e adequação da bibliografia.  

Oferece, também, a Unidade Curricular Educação das Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, em atendimento a 

Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004, com carga horária de 60 horas-

aula. 
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O Curso Superior Curso Bacharelado em Administração prevê a integração 

da Educação Ambiental de modo transversal, contínuo e permanente (pelo menos e 

uma disciplina, a cada módulo), além de haver estímulo para que os docentes 

abordem o tema nas atividades pedagógicas que permeiam o curso em sua 

totalidade. Além disso, esta temática é desenvolvida o longo do curso nas seguintes 

disciplinas: Análise Conjuntural e Cenários; Cooperações e Contexto Empreendedor; 

Negociações e Resoluções de Conflitos e Responsabilidade Social e Empresarial; 

PBL e Trabalho de Conclusão de Curso. 

A Educação em Direitos Humanos, nos termos da Resolução 1, de 30 de 

maio de 2012, também é tratada transversalmente ao longo do Curso nas 

disciplinas: Sociologia das Organizações, Comportamento Organizacional, Gestão 

de Pessoas, Instituições e Organização do Estado, Cooperações e Contexto 

Empreendedor; Negociações e Resoluções de Conflitos e relações 

Responsabilidade Social e Empresarial.  

A disciplina de Libras, decreto 5.626/2005, é ofertada aos alunos de forma 

optativa, com carga horária de 40 horas. 

Em relação à bibliografia das Unidades Temáticas de Aprendizagem, cada 

aluno recebe 4 (quatro) livros por UTAs. Além de receber o livro físico, o aluno tem 

acesso ao seu respetivo e-book na biblioteca do curso, disponível no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário Internacional UNINTER. Toda a 

bibliografia básica e complementar está acessível na Biblioteca Virtual Universitária 

3.0. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A presente proposta, baseada no PPI e PDI da instituição, se constitui a partir 

de uma concepção da ação didático-pedagógica formatada para a modalidade de 
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Educação a Distância. Assim, a cada unidade curricular se estabelecem meios pelos 

quais o aluno possa desenvolver suas habilidades e competências.  

Tanto por meio de auto estudo, quanto pela realização de atividades 

pedagógicas, pela assistência aos encontros dialógicos interativos e demais ações 

envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, buscam-se determinar qual seja a 

ação mais adequada ao profissional que se deseja prover à sociedade e ao mercado 

(o qual deve refletir princípios de responsabilidade social e cidadã, ética, acuidade 

técnica e atitudes profissionais de excelência). 

A metodologia para a modalidade de educação a distância propicia a 

disseminação do conhecimento de forma interativa e em tempo real. Tecnologias de 

última geração possibilitam que o discente possa ter acesso aos conteúdos e aulas 

de tal modo que a “distância” deixa de ter sentido de isolamento, pois o processo de 

ensino-aprendizagem é vivenciado intensamente, pelo contato entre todos os 

interessados, propiciando proximidade e motivação, indispensáveis ao processo 

educativo. 

As aulas são ministradas por professores com formação mínima em nível de 

Especialização, mas a maioria com Mestrado ou Doutorado, com ampla visão 

acadêmica, experiência prática e vivência na área. 

O objetivo é conduzir e orientar o aluno para que possa atuar como tecnólogo 

em sua área de formação. Com a possibilidade de interação, eventuais dúvidas 

poderão ser dirimidas durante o curso, utilizando o recurso telefônico de Discagem 

Direta Gratuita (DDG 0800), o chat, a Rádio Web, entre outros. A questão chegará 

ao professor por meio de uma equipe especializada, operando de um call center, fax 

ou e-mail, possibilitando resposta imediata, como se o professor estivesse presente 

no próprio Polo de Apoio Presencial. Outros questionamentos podem ser 

respondidos pelo professor via tutoria on line ou por e-mail. Não obstante, faculta-se 

também o uso de Correio para o aluno que assim desejar. 

Educação a Distância é um processo de formação intencional, planejado, 

realizado em espaços e lugares diferentes, o que exige um modo diferenciado de 
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organização, de gestão administrativa e didático-pedagógica, assume a perspectiva 

sistêmica. Assim, a modalidade de cursos de graduação e pós-graduação a 

distância do o Centro Universitário Internacional UNINTER abrange: projeto 

pedagógico dos cursos; organização do sistema de apoio técnico pedagógico e 

serviços; organização didático-pedagógica.  

As práticas pedagógicas previstas para o Curso Superior Bacharelado em 

Administração são apresentadas a seguir de acordo com a alocação das unidades 

curriculares nas Unidades Temáticas de Aprendizagem que compõem o curso. 

 

3.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS 

 

3.1.1 Aulas presenciais  

São realizados por professores especialistas, mestres e doutores, com 

experiência de mercado nos mais variados segmentos de mercado. Em salas de 

aula com computador e projetor de multimídia para realização das aulas. 

 

3.1.2 Software específico – Jogos de Empresas  

No segundo ciclo do curso os alunos desenvolvem o espirito competitivo por 

intermédio de simulações em laboratórios, utilizando software específico. 

 

3.1.3 Laboratório de Informática  

Todas as disciplinas contam com apoio desse recurso a fim de desenvolver 

diferentes atividades, inclusive de pesquisa. 

 

3.1.4 Laboratório de Pesquisa  

São desenvolvidos trabalhos de coleta e tabulação de dados que auxiliaram 

os alunos na construção do Trabalho de Conclusão do Curso. 
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3.1.5 PBL 

 Em cada UTA a realização da interdisciplinaridade é praticada em sala de 

aula por meio do Problem Based Learning ou Project Based Learning, dependendo 

das especificidades da UTA em busca pela relação da teoria com a prática, onde em 

cada tema de pesquisa e discussão o aluno pode aplicar na prática os conteúdos de 

cada disciplina cursada pela UTA. 

 

3.1.6 Biblioteca Didática  

Durante a realização do curso, a cada UTA, os alunos recebem livros 

didáticos, com o objetivo da formação de uma biblioteca pessoal de cada aluno, os 

livros distribuídos gratuitamente e utilizados pelos professores como material de 

apoio e pesquisa ao desenvolvimento das unidades curriculares previstas. 

 

3.1.7 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA Uninter) é a principal ferramenta 

das novas tecnologias da informação e comunicação utilizadas. Principalmente por 

suas funcionalidades que envolvem: a publicação do plano de ensino, o envio de 

avisos instantâneos aos alunos, a publicação de materiais de aula e links de acesso 

a internet, a realização de avaliações e exercícios online, a realização de atividades 

em grupo, a realização de atividade síncronas com o chat, a realização de atividades 

assíncronas como o fórum, o blog e construção conjunta de trabalhos via wiki, a 

publicação de notas, a publicação de vídeo-aulas, entre outros. 

 

3.1.8 Vídeo-aulas gravadas 

O Grupo Educacional UNINTER pode ser considerado na atualidade um dos 

maiores provedores de conteúdo em vídeo do Brasil, produzindo mais de 400 horas 

de vídeo por semana em 5 estúdios de gravação, estes recursos são utilizados pelos 

professores no ensino presencial e a distância. 
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3.1.9 Cursos de Nivelamento – Resolução 8/2012 – CEPE 

 

A cada semestre o Centro Universitário UNINTER oferece aos alunos cursos 

de qualificação em nível de nivelamento, envolvendo: língua portuguesa, matemática 

básica, informática instrumental, metodologia da pesquisa, leitura, produção e 

interpretação de texto, entre outros. 

Tais práticas pedagógicas têm como objetivo colocar o aluno em situação 

real de trabalho, de modo a proporcionar-lhe oportunidades de aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos adquiridos nos respectivos eixos temáticos. Neste sentido, o 

professor com sua capacidade inventiva e imaginativa passa a ser o mediador 

primordial no processo de ensino-aprendizagem, diante da perspectiva de busca de 

novos caminhos para que o aluno entenda o processo e a gestão da área a qual se 

habilita, contemplando a prática do currículo por competências. Dessa forma, as 

atividades pedagógicas aplicadas estão em consonância com o desenvolvimento de 

competências necessárias ao alcance dos objetivos do curso, da organização 

curricular e do atendimento ao perfil do egresso. 

 

 

3.2 PROCESSO DIDÁTICO – METODOLOGIA  

 

A Estrutura Didática é composta pelos elementos conhecimento e prática 

pedagógica, envolvendo as relações entre professores, entre professores e alunos e 

alunos entre si. Em relação ao conhecimento, a estrutura didática - para os cursos 

da Graduação e da Pós-Graduação a distância do Centro Universitário Internacional 

UNINTER - fundamenta-se em UTAs. Nos cursos de Graduação, o módulo é 

Unidade de Aprendizagem, pois se considera que os alunos estão tendo uma 

formação inicial em determinada área do conhecimento.  

Nos cursos de Pós-Graduação lato sensu, o módulo significa Unidade 

Temática de Aprofundamento, pois os alunos já têm uma base e buscam aprofundar 
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seu conhecimento em uma determinada área. O módulo é composto por um 

conjunto de disciplinas que estudam temas em torno de um eixo comum, disciplinas 

essas denominadas de Unidades Curriculares (UC). O módulo pressupõe, ainda, 

uma unidade formada pelos encontros dialógicos interativos, que compõe um terço 

da carga horária de cada unidade curricular, pelas atividades pedagógicas, que 

compõem mais um terço da carga horária de cada unidade curricular, e pelo estudo 

a distância (individual ou em grupo), que caracteriza o um terço restante da carga 

horária de cada unidade curricular. A fim de otimizar esse processo, o material 

didático utilizado pelo aluno nos cursos EaD do Centro Universitário Internacional 

UNINTER é estruturado de maneira a dar o apoio necessário ao encontro dialógico 

interativo, às atividades pedagógicas e ao seu estudo individual. 

A prática pedagógica tem como elementos participantes os professores 

autores e regentes, os professores tutores e os alunos e é orientada pelo desenho 

do material didático na qual já está prevista. Dependendo das especificidades de 

cada curso, a prática pedagógica se desenhará para atendê-las. 

A Coordenação do Curso, que é exercida por professor, participa da 

orientação pedagógica dos professores para a autoria do material didático na 

concepção da EaD Centro Universitário Internacional UNINTER. O professor autor é 

em geral o professor regente do encontro dialógico interativo. Em algumas unidades 

curriculares, o professor autor é um e o professor regente é outro. Porém, como é 

necessário se manter a unidade entre o encontro dialógico interativo, material 

didático e instrumento de avaliação, o Coordenador de Curso orienta professores 

autores e regentes do módulo para a prática pedagógica, para a produção e para a 

utilização dos materiais didáticos de modo que essa unidade não seja quebrada. 

Dessa forma, cada vez mais se busca a interação dos professores de cada módulo 

para a integração de seus conteúdos e a otimização das atividades dos alunos, para 

que a prática pedagógica e a aprendizagem dos mesmos se realizem em torno do 

módulo e não apenas da unidade curricular.  
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Esta é uma mudança paradigmática e cujo desafio a equipe da EaD Centro 

Universitário Internacional UNINTER tem-se proposto a enfrentar. 

Assim, os encontros dialógicos são ministrados pelos professores autores 

dos livros texto básicos de cada unidade curricular ou por docentes atuantes na 

área. Nos encontros dialógicos, os docentes ainda utilizam outros materiais didáticos 

de apoio produzidos para essa ocasião e orientam os alunos para desenvolverem a 

aprendizagem e se aprofundarem nas temáticas que compõem a unidade curricular, 

referindo-se sempre aos materiais didáticos produzidos especificamente para a 

mesma. Os encontros dialógicos são gerados nos estúdios em Curitiba e 

transmitidos via satélite.  

 

 

 

3.2.1 Práticas Pedagógicas Previstas 

  

Cada eixo temático é elaborado para a modalidade de ensino a distância com 

intuito de proporcionar aos discentes, os subsídios necessários para o 

desenvolvimento das competências relacionadas a cada unidade curricular. As 

práticas pedagógicas previstas são especificamente aulas expositivas transmitidas 

via satélite que possibilitam a interação, em tempo real, dos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem, através de canais de comunicação, como por exemplo, o 

DDG 0800, Chat e e-mail, bem como fórum e Rádio Web.  

É dada ao aluno a opção de MOBILIDADE TOTAL, podendo assistir as aulas 

em casa e indo ao polo de apoio presencial somente para a realização das provas 

objetivas e discursivas. Ao optar por esse modelo, o aluno receberá um kit a cada 

módulo, com os livros das unidades curriculares, bem como os DVDs com as aulas 

gravadas. 

Em horários diferenciados aos das aulas, são proporcionados seminários, 

palestras e teleconferências, transmitidas via web ou satélite. Ainda, para compor as 
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práticas pedagógicas aplicadas ao curso, são disponibilizados ensaios em 

escritórios-modelo virtuais, auto estudo através do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, jornais eletrônicos, rádio Web e TV, com informações específicas do 

curso e multidisciplinares, atividades pedagógicas correlacionadas às unidades 

curriculares, elaboração de projetos e estudo de casos reais, referentes à área de 

atuação. 

Tais práticas pedagógicas têm como objetivo colocar o aluno em situação real 

de trabalho, de modo a proporcionar-lhe oportunidades de aplicação prática dos 

conhecimentos teóricos adquiridos nos respectivos eixos temáticos. Neste sentido, o 

professor-tutor, com sua capacidade inventiva e imaginativa passa a ser o mediador 

primordial no processo de ensino-aprendizagem, diante da perspectiva de busca de 

novos caminhos para que o aluno entenda o processo e a gestão da área a qual se 

habilita, contemplando a prática do currículo por competências. Dessa forma, as 

atividades pedagógicas aplicadas estão em consonância com o desenvolvimento de 

competências necessárias ao alcance dos objetivos do curso, da organização 

curricular e do atendimento ao perfil do egresso. 

Além das práticas pedagógicas apresentadas, os alunos recebem materiais 

didáticos impressos, referente a cada unidade curricular e contam com materiais 

disponibilizados on line pelos professores no sistema acadêmico do Grupo 

Educacional UNINTER. 

O livro didático, na maioria das vezes, é escrito pelo professor da unidade 

curricular e possui textos referentes a cada tópico abordado, bem como exercícios 

de fixação. O professor, ao elaborar suas aulas, tem por base à ementa do curso, o 

livro didático, contando com o auxílio e acompanhamento do Coordenador de Curso 

e dos demais professores, o que vem a agregar qualidade à aprendizagem dos 

alunos. O livro é uma ferramenta de apoio importante para o aluno, escrito de forma 

a permitir a compreensão e apreensão dos conhecimentos. 

Os exercícios de fixação, que constam no material didático, auxiliam os alunos 

na prática e assimilação do conteúdo programático. Esta etapa de autoinstrução (AI) 
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corresponde a 1/3 da carga horária de cada unidade curricular, somadas às 

Atividades Pedagógicas On-Line (AP On-Line), que correspondem aos 1/3 de carga 

horária restante, referentes à responsabilidade prevista na aprendizagem do aluno 

da modalidade a distância.  

O acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno é feito pelo tutor 

presencial, caso ao aluno deseje comparecer ao polo durante este processo, e pelo 

tutor a distância via sistema acadêmico. São utilizados o Chat, fóruns e recursos de 

telefonia, tudo sob orientação e supervisão do professor-regente de cada unidade 

curricular e da Coordenação de Curso. 

O acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno é feito pelo tutor 

presencial e pelo tutor a distância via sistema acadêmico. São utilizados o Chat, 

fóruns e recursos de telefonia, tudo sob orientação e supervisão do professor-

regente de cada unidade curricular e da Coordenação de Curso. 

3.2.2 Autoaprendizagem: Tutoria, Materiais Didáticos e Suporte Tecnológico 

 

A autoaprendizagem é um dos fundamentos da Educação a Distância. O 

Centro Universitário Internacional UNINTER apresenta como apoio ao aluno para 

desenvolver sua autoaprendizagem o suporte da tutoria, a elaboração de materiais 

didáticos que fazem parte do módulo e o suporte tecnológico através do ambiente 

digital ÚNICO, cujo acesso se faz pelo endereço http://unico.facinter.br/. A Instituição 

indica aos alunos uma gama de materiais didáticos, alguns em forma digital (no 

UNICO e no AVA, e no seu portal http://www.grupouninter.com.br), outros na forma 

de impressos (livros, guias de estudo, manuais), que serão apresentados mais 

detalhadamente a seguir.  

A tutoria é composta pelos tutores da Tutoria a Distância e de Tutores Locais, 

todos Graduados ou com Especialização como já explicitado no item anterior. Os 

tutores contribuem para a avaliação do material didático uma vez que acompanham 

e orientam os alunos na realização das atividades de aprendizagem propostas nos 

materiais didáticos. Esse feedback é repassado à responsável pela produção de 
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material didático que vai rediscutir com a sua equipe, com o Coordenador do Curso, 

a Coordenação Pedagógica e com os professores autores para novas edições, não 

importa qual seja a mídia desses materiais. 

A cada unidade temática de aprendizagem, os alunos podem receber livros-

texto escritos pelos professores que são regentes nos encontros dialógicos. Os 

professores autores são profissionais titulados em nível de especialização, mestrado 

ou doutorado, com ampla e comprovada experiência na área. Os livros, além de 

sistematizarem conhecimentos específicos sobre os temas abordados, também 

servem tanto como fio condutor entre os encontros dialógicos interativos como elo 

entre as disciplinas que compõem o curso, constituindo, assim, como complemento 

dos encontros dialógicos interativos, um meio efetivo de levar o aluno a questionar, a 

investigar, a refletir e a reconstruir conhecimentos enunciados pelos professores e 

trabalhados, se necessário, com os tutores.   

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) se configura como um espaço no 

qual a aprendizagem pode se desenvolver individual e coletivamente, de forma 

síncrona ou assíncrona.  

Dependendo dos objetivos de cada unidade curricular, de cada tema e 

mesmo das avaliações propostas, os alunos podem trabalhar em equipe, 

organizando sessões de bate-papo e criando fóruns de discussão. Na medida das 

necessidades e possibilidades, a Coordenação de Administração, em parceria com a 

Coordenação Pedagógica, estará desenvolvendo ambientes digitais que propiciem 

produção e distribuição de materiais didáticos aos alunos.  

A Coordenação poderá desenvolver outras ferramentas para otimizar a 

utilização do ambiente virtual de aprendizagem pelos alunos que tiverem acesso às 

páginas dos cursos no site do Centro Universitário Internacional Uninter.  

Em planejamento, têm-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem Colaborativa 

que resultará de projeto integrado entre as Coordenações de Tecnologia, 

pedagógica, responsável pela Produção de Material Didático e da Tutoria.  
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3.3 APOIO AO DISCENTE – Resolução no 11/2012 — CEPE 

 

A instituição, preocupada em oferecer serviços de qualidade para seus 

acadêmicos, desenvolve, a cada dia, novos programas de atenção e apoio aos 

mesmos. Possui um Serviço de Acompanhamento Psicológico e Psicopedagógico 

com atendimento especializado, bem como um Plano de Atendimento a Pessoas 

com Necessidades Especiais, denominado SIANEE – Serviço de Inclusão e 

Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Ambos os 

serviços inserem-se nos mais diversos âmbitos da vida acadêmica. 

A Instituição prevê em seu PPI – Projeto Pedagógico Institucional, ações de 

responsabilidade social, cultura e cidadania, desenvolvidas em programas que 

integram a Educação Profissional à cultura, sociedade, economia, política, meio 

ambiente e inclusão social, no intuito de formar profissionais com consciência 

cidadã. Os projetos de incentivo à cultura são desenvolvidos pelo Coordenadoria de 

Extensão e visam atingir tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade 

externa. A Coordenadoria de Extensão é, ainda, responsável por todas as atividades 

de extensão das Instituições do Grupo Educacional UNINTER, sendo que qualquer 

membro da comunidade acadêmica, interna ou externa, pode apresentar propostas 

para atividades de extensão, através de formulário, disponível no site 

www.grupouninter.com.br. 

Pensando também na importância do trabalho e em sua influência na 

realidade social, o Centro Universitário Internacional UNINTER, por meio da Central 

de Estágios UNINTER, realiza ações de encaminhamento de alunos para estágios e 

vagas de trabalho em suas respectivas áreas de formação. 

A Instituição desenvolve, ainda, programas de voluntariado, como o Programa 

Alfabetização Solidária, mantido pelo MEC – Ministério da Educação em parceria 

com empresas, prefeituras e Instituições de Ensino Superior. Desenvolve, ainda, 
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projetos ligados às unidades curriculares específicas, parcerias em Estágios ou 

Trabalhos de Conclusão de Cursos e ações de colaboração cultural e científica. 

Preocupada, ainda, com a inclusão e manutenção de alunos carentes na 

Instituição, O Centro Universitário Internacional UNINTER mantém programas de 

bolsas de estudos e descontos, através de políticas institucionais internas e políticas 

governamentais, como o PROUNI – Programa Universidade para Todos do Governo 

Federal. 

A Instituição também presta assistência aos alunos pelo DDG 0800 e e-mail, 

por meio da CRA – Central de Relacionamento com o Aluno, onde se objetiva 

atender as solicitações dos alunos em parceria aos demais setores institucionais, 

com atendimento personalizado, tendo como meta a resolução de dúvidas ou 

problemas e a satisfação dos alunos. A CRA é composta por uma equipe de 

profissionais capacitados e treinados no atendimento do aluno, lotados nas células 

de trabalho de cada área, a saber: Empresarial, Pública e Jurídica, Educacional, 

Ambiental e Engenharias. 

Todas essas ações visam promover a formação integral dos acadêmicos, 

tanto profissional, quanto humana e cidadã.  

Considerando a necessidade de regulamentar a Política de Atendimento aos 

Acadêmicos da instituição, o CEPE aprovou a seguinte resolução: 

 

Art. 1o. A política Institucional de atendimento aos acadêmicos objetiva garantir o 

acesso permanente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Art. 2o. A instituição, dentre outros atendimentos, direcionará e valorizará os 

seguintes aspectos relacionados com a atenção aos discentes: 

a) Programa de Nivelamento; 

b) Atividades de ensino e monitoria; 

c) Atividades de pesquisa e iniciação científica; 

d) Atividades de extensão. 

e) Apoio à participação em eventos; 
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f) Divulgação de trabalhos e produções dos alunos; 

g) Apoio pedagógico; 

h) Acompanhamento de egressos; 

i) Bolsas de estudo;  

j) Bolsas de trabalho ou de administração; 

k) Estágios; 

l) Espaço físico para representação discente. 

Art. 3o. A Instituição oferecerá aos acadêmicos com dificuldades de aprendizagem, 

atendimento por meio de atividades de nivelamento (ações voltadas para a 

superação das deficiências de formação do ingressante) e de monitoria. 

Art. 4o. Caberá à Reitoria, às coordenações de cursos de graduação e às demais 

Coordenadorias de áreas a responsabilidade de propor a realização de cursos de 

capacitação pedagógica com a finalidade de buscar melhoria constante no processo 

de ensino. 

§ 

1º. 

Os cursos previstos deverão incluir, também, a capacitação específica 

para docentes que atuem como supervisores de estágio, orientadores 

de trabalhos de graduação e orientadores de atividades 

complementares; 

 2º. A Reitoria, interagindo com as coordenações de cursos, gerenciarão 

com a Coordenadoria de Apoio Psicopedagógico - CAP e o 

Departamento de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas o 

desenvolvimento dos cursos, baseando-se no Projeto de Qualificação 

Institucional. 

Art. 5o. Será de competência da Coordenação de Pesquisa propor por meio da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa a organização de eventos científicos que 

possibilitem aos discentes a apresentação e publicação de trabalhos. 

§ 

1º. 

 

Os requerimentos de discentes, sobre fomento para participar de 

eventos externos com o objetivo de apresentar trabalhos científicos, 

devem ser encaminhados com 20 dias de antecedência em relação 
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 ao início do evento, à Reitoria, para análise e despacho final; 

§ 

2º. 

As normas específicas de cada curso referentes a trabalhos de 

conclusão de curso deverão prever, a possibilidade de divulgação dos 

trabalhos; 

§ 

3º. 

A publicação de trabalhos científicos de discentes obedecerá às 

normas próprias exigidas pela Instituição. 

Art. 6o. A divulgação de trabalhos e produção dos alunos poderá ser feita também 

por outros meios de divulgação disponíveis na Instituição (correio eletrônico, 

revistas, murais, páginas na Internet, etc.). 

I. A Intranet e o site da Instituição na Internet criarão para os alunos, 

sempre sob a orientação do professor orientador, a oportunidade de 

divulgar os seus trabalhos e a produção referente à iniciação 

científica, extensão, monitoria, estágio supervisionado e trabalhos de 

conclusão de curso; 

II. As revistas, cadernos e boletins informativos serão veículos 

imprescindíveis para a divulgação de trabalhos acadêmicos. 

Art. 7o. O atendimento, na prática social, será feito por meio das atividades e 

programas de extensão, que oferecerão aos acadêmicos a oportunidade de 

aperfeiçoamento. 

Art. 8o. O acompanhamento pedagógico e psicopedagógico serão prestados 

mediante encaminhamento pelas coordenações de cursos à Coordenação de Apoio 

Psicopedagógico - CAP. 

Art. 9º. O acompanhamento de egressos será desenvolvido por Coordenadoria 

própria, conforme normas específicas. 

Art. 10. A Central de Estágios UNINTER oportunizará aos acadêmicos o acesso a 

bolsas de estudo em empresas e na Instituição, consoante regras estabelecidas em 

seu regulamento. 

Art. 11. A instituição disponibilizará, também, aos acadêmicos os seguintes 

atendimentos: 
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a) Acesso virtual aos meios eletrônicos de comunicação; 

b) Atividades de estágio curricular obrigatório, de acordo com o Projeto 

Pedagógico de cada Curso; 

c) Serviços de biblioteca; 

d) Acesso aos laboratórios; 

e) Espaço físico para representação discente. 

Art. 12. O acesso virtual aos meios eletrônicos de comunicação deverá estar 

disponibilizado para os acadêmicos que utilizarem os equipamentos dos laboratórios 

de informática. 

 

§ 

1º. 

Por meio da página do Grupo Educacional UNINTER na Internet, ou 

via correio eletrônico, os alunos terão outra via de acesso aos 

professores, diretores, coordenadores, bem como aos setores 

administrativos da Instituição, inclusive com a Reitoria; 

§ 

2º. 

O correio eletrônico deverá permitir, por meio da rede de informática 

administrativa e acadêmica, que os funcionários dos diversos setores e 

os alunos se comuniquem rapidamente por intermédio de mensagens 

eletrônicas; 

§ 

3º. 

Para encaminhar mensagens eletrônicas poderão ser utilizados os 

endereços eletrônicos divulgados na página do Grupo Educacional 

UNINTER na Internet; 

§ 

4º. 

Por meio do Sistema Único disponibilizado no site da Instituição, os 

alunos terão acesso aos seguintes serviços: 

4. 1 – Acadêmico: os alunos poderão acessar as suas Notas e Faltas, 

a Estrutura Curricular do seu Curso e as informações do seu Processo 

Seletivo; 

4. 2 – Financeiro: os alunos poderão consultar o seu extrato financeiro 

e imprimir os boletos de suas mensalidades; 

4. 3 – Biblioteca: os alunos poderão consultar e fazer reservas ao 

acervo da biblioteca; 
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4.4 – Processos: os alunos poderão acompanhar os processos que 

foram abertos no protocolo da Instituição; 

4.5 – Documentos Institucionais: os alunos terão acesso aos editais 

publicados pela Secretaria Acadêmica; 

4.6 – Cadastro: os alunos poderão fazer a atualização cadastral do seu 

endereço residencial e meios de contato (telefones e e-mails); 

4. 7– Ensino à Distância: os alunos poderão acessar o Sistema AVA; 

4. 8 – Central de Estágios UNINTER: nesta área os alunos poderão 

fazer o cadastro do seu currículo e consultar as vagas disponíveis para 

estágio; 

4. 9 – UNINTER Online: estarão disponíveis as principais notícias aos 

alunos; 

4. 10 – Avaliação Institucional: os alunos poderão acessar a área 

destinada a A.I; 

4. 11 – Rematrícula: nesta área os alunos terão acesso ao seu boleto 

de rematrícula e após pagamento deste, poderão obter o seu 

comprovante de matrícula no ano e semestre vigente; 

4. 12 – Fale Conosco: os alunos poderão entrar em contato com todos 

os departamentos da instituição através dos e-mails ou telefones; 

4. 13 – Ajuda do Site: área de ajuda aos alunos para utilização do 

Sistema Único.  

Art. 13. O acesso dos discentes aos setores administrativos também se fará por 

meio do atendimento pelos funcionários técnico-administrativos nos seguintes 

serviços: 

I. No protocolo, os funcionários, ao receberem solicitações dos vários 

serviços oferecidos pela secretaria, acompanharão esses pedidos e, 

após receberem os documentos solicitados, procederão à sua entrega 

aos acadêmicos; 

II. A Central de Atendimento ao Discente - CAD é responsável pelo 



 

65 
 

atendimento e orientação aos acadêmicos no que se refere às 

mensalidades e pagamentos; 

III. O serviço de recepção e a Central de Atendimento ao Aluno prestarão 

orientações gerais aos acadêmicos. 

Art. 14. Os acadêmicos do Grupo Educacional UNINTER terão acesso à biblioteca 

conforme previsto no Regulamento do Sistema Integrado de Bibliotecas do 

Grupo Educacional UNINTER. 

Art. 15. O acesso dos acadêmicos aos laboratórios de informática e laboratórios 

específicos dos cursos obedecerá a políticas próprias. 

Art. 16. Semestralmente, o acadêmico terá acesso ao manual acadêmico contendo 

informações e orientações sobre a vida acadêmica, incluindo o calendário de 

atividades. 

Art. 17. O atendimento aos acadêmicos na prática profissional (estágios 

supervisionados, práticas de ensino, visitas técnicas, atividades 

complementares) deverá estar previsto no projeto pedagógico de cada 

curso, conforme suas especificidades. 

Parágrafo Único – As atividades de prática profissional previstas nos projetos 

pedagógicos dos cursos deverão indicar, entre outras informações, os 

responsáveis pelas atividades, a forma de acompanhamento e a avaliação 

das propostas, bem como os programas de visitas técnicas. 

 

3.4 ALUNOS COM DIFICULDADES PEDAGÓGICAS E PROBLEMAS 

DISCIPLINARES – RESOLUÇÃO NO 2/2012 — CEPE 

 

A identificação inicial das dificuldades de aprendizagem é tarefa do professor. 

Todavia, o Coordenador poderá ser solicitado a intervir. A Instituição sugere alguns 

procedimentos aos docentes, recomendando aos Coordenadores que assim 

orientem seus professores: 

1) conversar com o aluno, procurando elevar sua autoestima; 
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2) propiciar exercícios extras para os alunos que têm dificuldades; 

3) sugerir participação pela criação de grupos de estudo; 

4) eventualmente, encaminhar o aluno para diagnóstico e acompanhamento 

pelo CAP; 

5) cabe, ainda, verificar em que medida as dificuldades estão relacionadas a 

problemas na didática do professor e, se for este o caso, discutir com o 

docente sobre sua metodologia, o que também poderá ser acompanhado pela 

Coordenação Pedagógica. 

 

Além dessas ações, os coordenadores de polo passam por qualificação para 

atendimento de alunos com necessidades psicopedagógicas. 

O Manual do Aluno prevê medidas disciplinares para alunos que praticam 

atos que ferem as regras da Instituição. O Coordenador de Curso pode aplicar a 

sanção de admoestação verbal ou escrita, bem como requerer à Reitoria a abertura 

de procedimento disciplinar (Resolução nº 64/2013 — CEPE).  

 

3.5 MECANISMOS DE NIVELAMENTO – RESOLUÇÃO NO 8/2012 — CEPE 

 

Os mecanismos de nivelamento são ações realizadas pelos docentes do 

Curso, tanto em sala de aula quanto em atividades complementares. As atividades 

referentes ao nivelamento do aluno acontecem, também, na relação professor-aluno, 

na proposição de leituras e estudos complementares, tendo por base a orientação 

pedagógica.  

Em casos especiais, o professor pode propor encontros com horário 

agendado.  

Em outras situações, os professores de todas as unidades curriculares 

dialogam e elaboram propostas de ações pedagógicas conjuntas. 

EXEMPLO:  
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O Curso Bacharelado em Administração de Empresas proporciona ao aluno, 

a qualquer tempo, o aprendizado de matemática básica ou sobre o funcionamento 

da calculadora financeira HP-12c, gratuitamente, através de aulas ofertadas no 

portal da instituição, via Internet. 

 

3.6  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  – RESOLUÇÕES NOS 14 E 24/2012 — CEPE  

 

O SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é o 

sistema responsável pela avaliação da educação superior em nível nacional, sob 

responsabilidade do MEC – Ministério da Educação. Tem como objetivo assegurar o 

processo nacional de avaliação das instituições, norteando os processos avaliativos 

por diferentes dimensões institucionais e constitui-se a partir dos dados do Censo, 

das informações coletadas pelo ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes e pelas informações constantes das Avaliações das Condições de 

Ensino (que compreende a Avaliação e a Autoavaliação Institucional). Tal processo 

é realizado pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, que, na instituição, foi criada 

no ano de 2000. 

A CPA possui membros da comunidade e do corpo docente, nomeados, que 

oferecem subsídios à efetivação de um processo de aperfeiçoamento contínuo da 

instituição como um todo, além de estimular a utilização da Avaliação Institucional 

como ferramenta destinada ao planejamento e à gestão, apresentando à 

comunidade acadêmica (interna ou externa) os resultados das avaliações 

realizadas, o que possibilita, a cada segmento, a elaboração de sugestões para as 

potencialidades ou dificuldades diagnosticadas. Dessa forma, a CPA colabora no 

cumprimento do papel assumido pela mantenedora, no que tange à prestação de 

contas dos resultados das ações de todos os colaboradores da instituição, para a 

mudança ou manutenção de práticas e posturas profissionais, primando pela 

excelência educacional. 
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Neste contexto, se insere o planejamento de ações voltadas à Avaliação 

Institucional, elaboradas, aplicadas, divulgadas e registradas pela CPA. Desta forma, 

a Avaliação Institucional envolve todos os aspectos do processo ensino-

aprendizagem, bem como atividades de extensão e pesquisa, funções essenciais de 

uma instituição de ensino superior. Envolve, também, o conjunto das condições 

físicas e administrativas e os aspectos relacionados à gestão institucional, 

detalhados nas diferentes dimensões do SINAES. 

Tendo por base este entendimento, são realizadas atividades de aferição 

quantitativa e qualitativa, com o registro de informações quanto ao desempenho dos 

docentes, condições de instalações, funcionamento de serviços e articulação entre 

os diferentes setores da instituição. 

Os resultados têm sido utilizados tanto na gestão acadêmica quanto na 

gestão administrativa, pois constituem importantes indicadores para a melhoria da 

qualidade e do desempenho institucional. 

A Avaliação Institucional permite comparar e conhecer os números internos 

da instituição, comparar aos números externos e, dessa forma, verificar 

potencialidades e fragilidades, gerando uma lista de ações a serem implantadas ou 

mantidas, conforme as necessidades demonstradas. Também permite fazer cumprir 

sua missão enquanto instituição e desenvolver sua filosofia, constituindo, ainda, uma 

nova cultura de avaliação. 

 

3.6.1 Objetivos Gerais 

 Implementar a busca contínua de qualidade para a instituição com 

vistas a excelência; 

 Aperfeiçoar o processo de gestão, acadêmica e administrativa, pelo 

levantamento das condições de desempenho institucional, internas e 

externas; 

 Proporcionar informações para o processo decisório em relação às 

medidas necessárias à melhoria da qualidade institucional; 
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 Desenvolver a percepção do processo de Avaliação Institucional como 

instrumento de desenvolvimento de pessoas e processos e não de seleção, 

exclusão ou punição; 

 Divulgar com isenção, os resultados obtidos nas avaliações 

institucionais. 

 

3.6.2 Objetivos Específicos 

 Aprimorar e prosseguir com a realização dos procedimentos de 

avaliação institucional com docentes, funcionários e colaboradores, e 

discentes; 

 Ampliar os procedimentos avaliativos com abrangência às demais 

atividades da instituição, por meio da implantação de um cronograma de 

envolvimento gradativo, visando à participação de toda a comunidade; 

 Realizar análises e discussões sobre os pontos críticos detectados, 

com vistas a subsidiar o processo decisório e de planejamento 

institucional. 

 

3.6.3 Projeto de Avaliação Institucional – Resolução 24/2012 - CEPE 

A Avaliação Institucional do Centro Universitário Internacional UNINTER 

passou e passa por diferentes etapas desde sua implantação. Primeiramente foi 

constituída a CPA – Comissão Própria de Avaliação, identificada com as propostas 

do SINAES. A partir disso, foram elaborados instrumentos preliminares de avaliação.  

Foi realizada, então, a disseminação interna da proposta e sensibilização da 

comunidade acadêmica para a importância do processo de avaliação bem como 

para sua realização, a partir de reuniões, seminários, entre outras formas de 

divulgação. Foram constituídos cronogramas com aprazamentos de atividades, 

priorizações de ações e estabelecimentos de comissões responsáveis pela 

execução das mesmas. O passo seguinte foi a aplicação da auto avaliação, seguida 
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da leitura, tabulação e interpretação de dados, com posterior retorno de resultados à 

comunidade acadêmica, resultados estes publicados. 

Como a avaliação ocorre constantemente, a aplicação de instrumentos 

(questionários), a análise de dados e publicação dos mesmos também acontece 

constantemente, bem como o balanço crítico da avaliação, a elaboração de planos 

de ações para eventuais problemas, a manutenção daquilo que está a contento, o 

aperfeiçoamento de ações.  

 

3.6.3.1 Avaliação Interna 

Considera-se a avaliação do ensino, processos didático-metodológicos, 

cursos, docentes, alunos, egressos, pesquisa, extensão, serviços de apoio e gestão 

institucional. Compreende diferentes etapas: o diagnóstico, a definição do objeto de 

estudo e dos possíveis problemas que se deseja detectar, a preparação e validação 

de instrumentos, a definição do processo de coleta dos dados, o processamento dos 

dados e análise crítica dos resultados, com posterior elaboração de relatório de 

pesquisa. Na etapa de análise dos resultados, participam representantes dos 

diferentes segmentos envolvidos, bem como a elaboração de relatório com as 

principais conclusões do diagnóstico. 

São realizadas, a posteriori, reuniões com os dirigentes dos setores 

envolvidos, buscando-se a solução para os problemas apontados e a divulgação dos 

resultados, para dar conhecimento dos resultados do diagnóstico e das decisões 

tomadas por parte da comunidade institucional. 

A avaliação interna compreende, ainda, a etapa de meta-avaliação, onde é 

realizada uma autocrítica visando a melhoria do processo de avaliação como um 

todo. Os resultados são divulgados no Portal Único, para os discentes e na Intranet, 

para os docentes e funcionários, além de informativos no link da CPA na página do 

Centro Universitário Internacional UNINTER, contando, ainda, com informativos 

impressos. O mesmo procedimento é adotado quanto aos cursos da modalidade a 



 

71 
 

distância, que têm, além dos meios citados, a vinculação nas grades horárias entre 

as aulas, o que propicia a efetiva divulgação dos resultados. 

A qualquer tempo, as Coordenações de Cursos têm a liberdade de sugerir ou 

solicitar itens a serem avaliados em momentos diferentes da aplicação da Avaliação 

Institucional realizada pela CPA. Há a possibilidade de efetiva vinculação de 

enquetes no sistema, possibilitando a emissão de opiniões dos discentes sobre 

assuntos pertinentes à organização acadêmica, procedimentos internos, entre 

outros.   

 

3.6.3.2 Avaliação Externa 

É a fase da Avaliação Institucional onde avaliadores escolhidos pelo MEC, 

realizam uma visita in loco para verificar as condições de ensino oferecidas pela 

instituição. Seguindo determinações do SINAES, Lei nº. 10.861/2004: 

Art. 3º [...] 

§ 2º Para a avaliação das instituições, serão utilizados 

procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais a 

autoavaliação e a avaliação externa in loco. 

[...] 

Art. 4º A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo 

identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em 

especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações 

físicas e à organização didático-pedagógica. 

§ 1º A avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as 

visitas por comissões de especialistas das respectivas áreas do 

conhecimento. 

§ 2º A avaliação dos cursos de graduação resultará na atribuição de 

conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada 

uma das dimensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. 



 

72 
 

 

Para tanto, requer a preparação de documentos próprios, como os relatórios 

de avaliação interna, bem como a apresentação de outros documentos institucionais 

como o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, o PPI – Projeto Pedagógico 

Institucional, os PPC’s – Projeto Pedagógico de Curso, Regimento Único, entre 

outros. 

 

3.6.3.3 Meta-avaliação 

Etapa da Avaliação Institucional onde é realizada uma nova leitura das 

realizações, conclusões, dos resultados do ENADE e dos relatórios resultantes das 

Avaliações das Condições de Ensino e que permitirá ajustes e mudanças, a partir de 

discussões em cada área ou unidade da instituição, revisão de métodos e técnicas 

de Avaliação Institucional para modificar, se necessário, o projeto de avaliação e 

seus instrumentos e permitir a continuidade do ciclo de avaliação. 

 

3.6.3.4 Avaliação de Curso 

A cada ano é realizada uma avaliação geral, em forma de pesquisa, incluindo 

a comunidade do curso, a fim de auferir sua aceitação no mercado de trabalho, 

subsidiando a decisão sobre a continuidade ou não do curso em função da 

aceitação e necessidades sociais e de mercado. Os cursos que contam com etapas 

de qualificação profissional e certificação são avaliados etapa a etapa, sempre após 

a conclusão das mesmas. 

Os mecanismos de avaliação são específicos para os cursos oferecidos na 

modalidade a distância, com o envolvimento, no processo avaliativo, dos 

Coordenadores de Cursos, professores, tutores, monitores, empresas e órgãos 

públicos ou privados relacionados aos mesmos. 

 

 3.7 Articulação da Avaliação do Curso com a Avaliação Institucional 

 



 

73 
 

São realizadas avaliações pela Coordenação de Curso, quando das reuniões 

de Colegiado, que tratam questões de ordem didático-pedagógica e administrativa. 

Para obter um diagnóstico mais preciso a respeito do Curso, são observados os 

resultados dos questionários aplicados pela CPA – Comissão Própria de Avaliação, 

quando da Avaliação Institucional, onde são abordadas questões sobre a Instituição, 

o Curso, o corpo docente, questões didático-pedagógicas e administrativas. 

 

 

3.7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os professores, tutores e funcionários da instituição, contam com acesso à 

Internet por meio de um link de 4 Mbps da MCM Telecom, sendo toda a estrutura de 

Firewall e Proxy nas dependências da Instituição, o que garante melhor 

gerenciamento e maior nível de segurança no acesso à Internet. 

Cada funcionário conta com um usuário de login e uma senha que lhe garante 

acesso aos recursos da rede e à Internet. Para os alunos, existe uma infraestrutura 

que permite seu acesso por meio do Portal Único, na página da Instituição, que faz a 

mediação e a interação entre a base de dados e aluno. Por meio de seu registro 

junto à instituição – Registro Único ou RU – e uma senha pessoal, o aluno pode 

acessar tanto o material didático digital, referente às unidades curriculares que está 

matriculado, como solicitar serviços secretariais acadêmicos da instituição. 

A seguir serão elencadas às diversas tecnologias de informação e 

comunicação que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem no Curso de Gestão 

de Recursos Humanos. 

 

3.7.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
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Disponível no site da Instituição, (http://ava.grupouninter.com.br), o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) do Centro Universitário Internacional UNINTER é 

denominado UNIVIRTUS 3.0.  

Os materiais de estudo, guia do aluno, artigos para leitura complementar, são 

disponibilizados no SGCA – Sistema de Gerenciamento de Conteúdos e 

Aprendizagem (LCMS – Learning and Content Management System) de acordo com 

as necessidades apresentadas. Com o uso deste sistema, os alunos podem copiar 

os conteúdos diretamente para seus computadores pessoais e imprimir os 

conteúdos desejados ou necessários.  

O AVA é a nossa sala de aula virtual e dispõe das seguintes ferramentas de 

tecnologias da informação e comunicação:  

 Vídeo-aulas: Todas as vídeo-aulas das unidades curriculares estão 

disponíveis no AVA, sendo também enviadas aos alunos em DVD. Esta 

ação possibilita que os alunos residentes em regiões com dificuldades de 

acesso à internet; 

 Livro digital: Os livros, além de serem entregues em meio físico aos 

alunos, estão disponíveis nas páginas das unidades curriculares; 

 Chat: utilizado para interação entre os estudantes, tutores e professores 

durante as aulas em tempo real; 

 Fórum: utilizado para discussão de temas da disciplina, buscando a 

articulação entre teoria e prática; 

 Rádio web: discussão e revisão de temas abordados nas aulas das 

disciplinas, onde o aluno pode esclarecer suas dúvidas com o professor 

em tempo real.  

 

3.7.2 Portal Único 

 

Disponível no site da Instituição, o Portal Único é um software aplicativo, 

utilizado como sistema acadêmico, que propicia aos discentes o acesso às 
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informações administrativas e pedagógicas referentes ao curso em que está 

matriculado.  

No Portal Único, o discente pode visualizar informações acadêmicas, tais 

como calendário acadêmico, notas, faltas e manuais. Também pode imprimir e 

consultar sua situação financeira, reimprimir os contratos acadêmicos, fazer upload 

dos arquivos das aulas, acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, consultar 

obras da biblioteca virtual, sanar dúvidas no FAQ e utilizar os recursos de taxas e 

serviços para solicitar Exame e Recuperação, 2ª chamada, declaração de matrícula, 

histórico escolar, entre outras solicitações acadêmicas. Permite ainda, a publicação 

de trabalhos acadêmicos e artigos, a criação e acompanhamento de fóruns públicos 

e privados e a inserção de links internos e externos relacionados aos temas das 

unidades curriculares.  

 

3.7.3 DDG 

O atendimento por meio de serviço telefônico (Discagem Direta Gratuita – 

DDG 0800) é realizado pelos operadores de tutoria com o objetivo de triagem e 

transferência aos demais setores. 

Os tutores presenciais, que estão no Polo de Apoio Presencial com os 

alunos, são responsáveis por orientações acadêmicas e operacionais além de 

desempenhar atividades pedagógicas como as práticas tutoriais e a avaliação de 

competências comportamentais dos alunos.  

Os tutores presenciais têm a responsabilidade de interagir com os alunos, 

responder dúvidas, orientar a realização das atividades programadas e participar da 

avaliação da aprendizagem por meio de diversas tecnologias, disponibilizadas para 

a educação a distância do Centro Universitário Internacional UNINTER e o Polo de 

Apoio Presencial. 
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3.7.4 Correio Eletrônico 

 

A comunicação entre alunos, coordenações, docentes e outros participantes, 

pode ser efetivada de forma independente, a partir do servidor de e-mail individual, 

ou com utilização do AVA – Univirtus 3.0 onde consta o e-mail de cada um dos 

participantes do curso. 

 

3.7.5 Central de Relacionamento com o Aluno - CRA 

 

Foi criada com a intenção de melhorar o atendimento do estudante, à 

informação e a comunicação nos diferentes departamentos da Instituição. 

Objetiva: atender a possíveis reclamações dos estudantes de forma 

diferenciada, ágil e construtiva; utilizar o feedback do contato com o estudante, para 

suporte em decisões das políticas de qualidade no EaD; contribuir com a melhoria 

de qualidade quanto a informação e comunicação da REDE do EaD da Instituição 

(Polos de Apoio Presencial) e dos cursos presenciais.  

A instituição também conta com a ouvidoria como outro canal de 

comunicação entre Instituição e aluno, a qual recebe elogios, sugestões, críticas, 

dúvidas, solicitações, reclamações, reivindicações, tanto por meio físico (cartas) 

quanto eletrônico (e-mail), tendo por objetivo melhor atender aos alunos e a 

comunidade.   

 

3.7.6 Supervisão acadêmica de Polos - SAP 

  

Constituída com intuito de contribuir para a qualidade da educação a 

distância do Grupo Educacional UNINTER, a Supervisão Acadêmica da Rede, 

implantada oficialmente a partir de novembro do ano de 2008, tem como principal 

objetivo aperfeiçoar os processos acadêmicos que envolvem os Polos de Apoio 
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Presencial, bem como promover a adequação desses Polos às diretrizes emanadas 

do Ministério da Educação para a oferta de cursos na modalidade a distância.  

Com foco nas exigências previstas pelo Ministério em consonância com as 

políticas institucionais do Grupo Educacional Uninter, na sede na cidade de Curitiba 

foi estruturado um grupo de docentes vinculado à própria instituição com formação e 

experiência acadêmica, de modo a promover um padrão de qualidade na rede de 

polos, por meio de ações e políticas para o ensino a distância. Para tanto, a 

estrutura na sede configura–se da seguinte forma: 

 

 Gestor da rede; 

 Supervisores de rede; 

 Núcleo de comunicação; 

 Núcleo de capacitação; 

 Núcleo de biblioteca de polo. 

 

Afora os profissionais supracitados, ainda o setor conta com coordenadores 

vinculados à instituição que prestam assistência acadêmica no polo de apoio 

presencial.   

 

 

3.7.7 Material Didático Institucional 

 

A produção de materiais didáticos para EaD é desenvolvida de forma 

diferenciada para cada curso e unidade curricular, mas, em todos os casos, são 

elaborados pelo docente e avaliados e submetidos à aprovação e correção para, 

posteriormente, serem publicados sob forma impressa ou disponibilizados em 

formato digital. 
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A produção do material didático segue regulamentação de uma Comissão 

própria. Os critérios constam no Manual de Produção de Material Didático, sendo 

que: 

 

 A contratação do escritor é feita por convite do Coordenador de Curso, 

que define, junto ao autor, a escrita do material seguindo a ementa e as 

necessidades do Curso. Preferencialmente, o escritor é docente da 

unidade curricular, o qual ministrará as aulas nos estúdios do CBED; 

 Após a contratação, o autor elabora uma sinopse, que deve conter o 

sumário e o primeiro capítulo, bem como carta de aceite encaminhada 

ao coordenador executivo da Comissão para o registro e tramitação via 

editora; 

 A obra é encaminhada à editora, onde passa por critérios técnicos e 

pela verificação de eventuais plágios. Sendo reprovada a obra, ela 

volta para o Coordenador, que entra em contato com o autor para que 

faça as devidas correções. Esse procedimento só é permitido uma vez, 

portanto, caso a obra novamente apresente irregularidades, ela é 

cancelada e o autor dispensado; 

 Se aprovada, o autor é chamado para assinar contrato de prestação de 

serviços junto à editora, conforme calendário de programação da 

mesma; 

 Essa obra pode ser elaborada enquanto material de uso exclusivo do 

Centro Universitário Internacional UNINTER ou como obra comercial, 

definida pelos pareceres da editora. 

 

 

3.7.8 Mecanismos de Interação Entre Docentes, Tutores e Estudantes 
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Os mecanismos gerais de interação a distância são: Rádio Web, TV Web, 

DDG 0800, e-mail, chat, fórum, Portal Único e ambiente AVA – UNIVIRTUS 3.0. 

A Rádio Web é utilizada para todas as aulas ministradas, sejam de 

graduação, sejam de pós-graduação, em que os alunos, via chat, tiram suas dúvidas 

com o professor regente da disciplina. Para cada duas horas de aula ministradas, ao 

vivo ou e-learning, há uma hora de Rádio Web. 

A TV Web é um mecanismo que possibilita ao aluno assistir às aulas não 

assistidas quando da sua transmissão ao vivo. 

Outros mecanismos ajudam os alunos a sanar suas dúvidas como o DDG 

0800, o e-mail, o chat, a Rádio Web, o fórum, o portal da IES e o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem através do qual o aluno consegue plena comunicação e recepção de 

arquivos, realização de atividades pedagógicas, realização de provas on-line, fazer 

solicitações de documentos, entre outros. 

Por meio do DDG 0800 e e-mail, o aluno esclarece suas dúvidas junto à 

tutoria a distância. A comunicação pelo DDG 0800 ocorre em tempo real, enquanto 

que para o atendimento via e-mail há o padrão de tempo de resposta de no máximo 

24 horas. 

A interação entre aluno, tutoria e professores também pode ocorrer por meio 

do chat das disciplinas durante a realização das aulas interativas e rádio web. 

Durante estes dois momentos também são utilizados os fóruns, onde aluno lança 

questionamentos, os quais são acompanhados pelo coordenador ou tutor. Assim, a 

mediação estabelecida pelo coordenador ou tutor pretende garantir que todas as 

dúvidas enviadas sejam sanadas no momento da aula. 

3.8 NÚCLEO DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO AOS DOCENTES 

 

A assessoria didático-pedagógica aos docentes do curso é plena, iniciando 

já no primeiro contato, quando o professor é convidado a ministrar uma unidade 

curricular. Tal assessoria ocorre na Coordenação do Curso. 

Os docentes, após o aceite do convite para a realização das atividades nos 
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Cursos na modalidade EaD, recebem um material de orientação em reunião com o 

Coordenador do Curso. 

Esse material contempla todas as orientações necessárias ao bom 

desenvolvimento das atividades docentes incluindo a relação das atividades a serem 

desenvolvidas e seus prazos: 

 Produção de slides; 

 Elaboração das questões avaliativas, objetivas e discursivas, disciplinares e 

interdisciplinares; 

 Encaminhamento aos Cursos de Capacitação para a utilização do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA); 

 Encaminhamento para a Capacitação no Estúdio; 

 Orientação sobre a elaboração das Rotas de Aprendizagem; 

 Verificação dos slides junto aos designers; 

 Verificação das questões avaliativas junto à equipe de avaliação; 

 Os contatos com todos os setores envolvidos no processo. 

 

A sequência de orientação aos professores segue o seguinte percurso: 

 Reunião inicial com o coordenador para o recebimento do Material de 

Orientação e para a explanação sobre a estruturação das teleaulas; 

 Curso de Capacitação para a utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA); 

 Capacitação junto ao estúdio; 

 Verificação dos materiais produzidos pelos designers; 

 Verificação das questões avaliativas; 

 Verificação das Rotas de Aprendizagem postadas para os alunos. 

 

3.8.1 Funcionamento do Colegiado de Curso – Resolução no 7/2012 — CEPE  
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O Curso realiza reuniões periódicas no Colegiado de Curso, com a 

participação de representantes docentes e discentes, objetivando a discussão de 

temas pertinentes e relevantes ao aprimoramento das atividades desenvolvidas na 

formação do profissional. A convocação acontece por ofício, via e-mail e via contato 

telefônico. 

A articulação do Colegiado de Curso com o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão é realizada por meio da Coordenação de Curso, conforme Regimento 

Único. 

O Colegiado de Curso trabalha em perfeita sintonia com a CPA, com o NDE e 

com os representantes dos docentes e dos discentes. 

 

 

3.8.2 Atendimento às Pessoas Portarias de Necessidades Educacionais 

Especiais ou Com Mobilidade Reduzida 

 

Resolução no 37/2012 — CEPE e SIANEE – Serviço de Inclusão e 

Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – Resolução no 

47/2012 — CEPE. 

Objetivando o rigoroso cumprimento da legislação brasileira, quanto à 

garantia dos direitos das pessoas com necessidades especiais no ensino de nível 

superior, o Centro Universitário Internacional UNINTER oferece a este aluno um 

setor de atendimento educacional especialmente estruturado para tal. O “Serviço de 

Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais - 

SIANEE” foi implantado em novembro de 2007, em conformidade ao Projeto 

norteado pelas leis que garantem acessibilidade a Educação às pessoas com 

necessidades especiais. Em particular, em acordo com a Portaria nº 3.284 de 2003, 

a qual estabelece – junto a Secretaria de Educação Especial do MEC - os requisitos 

básicos de acessibilidade às pessoas com deficiência, nas instituições de ensino de 

nível superior. 
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A finalidade do Centro Universitário Internacional UNINTER, neste sentido, é 

de promover a plena acessibilidade física, de comunicação e informação, com 

segurança e autonomia, aos alunos com necessidades educacionais especiais, de 

modo que lhes seja facultada a sua graduação, com efetivo proveito dos conteúdos 

contemplados na ementa do Curso. 

 


