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MISSÃO
“Promover educação superior acessível e
de excelência para a formação de
profissionais
éticos,
cidadãos
comprometidos com a construção de uma
sociedade sustentável e preparados para
o mercado de trabalho”.
VISÃO
“Ser a maior e melhor instituição de ensino
superior no seu segmento, promovendo
empregabilidade e inclusão social”.

VALORES
“Integridade e conduta ética; Valorização e
respeito com as pessoas; Paixão por
performance e orientação para os
resultados; e Excelência na oferta
educacional, orientada às necessidades
do mercado de trabalho”.
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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para
o período de 2018 a 2022 do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas tem sua trajetória
construída desde sua fundação em 1968 com o nome de Instituto Metodista de Ensino
Superior de Ciências Sociais, denominação posteriormente alterada para Faculdades
Metropolitanas Unidas, sendo naquela ocasião, autorizado o funcionamento (Parecer
CFE no 358/68, de 06/06/68 – in Documenta n° 87, pág. 29, e Decreto Federal n°. 62.962,
de 11/07/68) do mencionado Instituto, abrangendo 04 (quatro) Faculdades: de Direito;
de Economia; Administração de Empresas e Contabilidade; de Educação e de Serviço
Social. Considerando a sua organização e suas prerrogativas acadêmicas, foi credenciado
por transformação das Faculdades Metropolitanas Unidas em Centro Universitário por
Decreto Federal de 23 de março de 1999, publicado no D.O.U – Seção I, de 24/03/99 –
página 37 e é mantido pelas Faculdades Metropolitanas Unidas – Associação
Educacional.
Em 2011, foi realizada a visita in loco para fins de recredenciamento institucional,
cujo resultado foi o Conceito Institucional (CI) 4. Em 12 de fevereiro de 2015, o Diário
Oficial da União trazia a publicação da Portaria nº 36, de 28 de janeiro de 2015, que
recredenciava o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas pelo prazo
de 3 anos. Ao final deste período foi protocolado no Ministério da Educação (MEC) novo
pedido de recredenciamento, oportunidade em que este documento será anexado
também como evidência de planejamento institucional.
O PDI foi elaborado com base na análise da trajetória do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, registrada no PDI anterior (2013-2017) e nos
resultados da Avaliação Institucional, principal mecanismo de manifestação da
comunidade acadêmica. Inserido neste plano está o seu Projeto Pedagógico
Institucional (PPI), que expressa a concepção de Centro Universitário e legitima as ações
planejadas para as suas diversas áreas de atuação.
O PDI resultante expressou um consistente consenso da comunidade acadêmica
em diferentes âmbitos e níveis. Conforme reunião de validação final do documento,
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estão previstas reuniões semestrais de acompanhamento da consecução dos objetivos
aqui propostos, uma vez que este é um documento vivo e precisa ser constantemente
atualizado para atender às demandas da comunidade acadêmica.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, com sede na
cidade de São Paulo, constitui-se como espaço formativo no âmbito da educação e do
ensino superior. A sua identidade vem sendo continuamente construída a partir de
referenciais ético-políticos, científicos e tecnológicos presentes nos seus princípios e
diretrizes de atuação. Esses refletem a opção da Instituição em abarcar diversas
demandas da sociedade. Acompanhando os processos de transformação no mundo do
ensino, do trabalho e com a perspectiva de diminuição das desigualdades sociais no
Brasil, busca construir uma práxis educativa que contribua com a inserção social, com a
formação integradora e com a produção do conhecimento.
O PDI contém as decisões e propostas resultantes do processo de planejamento
institucional e define sua dimensão estratégica com a sinalização necessária das metas
para a consecução dos objetivos que deverão ser operacionalizados.
Para o período de vigência do PDI (2018-2022), o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU planeja continuar o seu crescimento na sua
atuação na área de ensino, pesquisa e extensão, gerando um impacto muito positivo e
significativo, não somente para a comunidade acadêmica, mas também para a região
em que está inserida.
Este Plano (2018-2022) estabelece os rumos do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, reafirmando sua missão e valores
institucionais, o papel preponderante dos seus gerentes acadêmicos, gestores
administrativos e a busca permanente pela excelência nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão, por meio do aperfeiçoamento de suas políticas específicas e dos
projetos inseridos nos Planos de Ação de cada uma dessas áreas, que materializam as
propostas norteadoras do PDI.
Esta versão do documento está em conformidade com as diretrizes para
elaboração do PDI, contidas no artigo 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017. Quanto aos dispositivos legais e normativos do âmbito da Educação Superior,
foram utilizados: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394/1996 e
a Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES; o Decreto nº 5.622/2005; o Decreto nº 5.773/2006; o Decreto
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9.235/2017, Resolução CNE/CES nº 3, de 14 de outubro de 2010; e a Portaria Normativa
nº 40/2007, atualizada em 2010.
No que se refere à legislação de apoio e aos materiais documentais utilizados
para a confecção deste Plano de Desenvolvimento Institucional, mencionamos também
o cumprimento dos requisitos legais pertinentes, institucional e/ou no âmbito de seus
cursos, sendo: (a) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
- Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; (b) Corpo Docente (Regime de Trabalho e
Titulação) - Lei nº 9.394/96 (Art. 52, regulamentado pela Resolução CNE/CES nº 3, de 14
de outubro de 2010); (c) Acervo Acadêmico (Manutenção e Guarda) - Portaria nº 1.224,
de 18 de dezembro de 2013; (d) Acessibilidade para pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida - CF/88 Arts. 205, 206 e 208 - Lei nº 10.098/2000 e Decretos N°
5.296/2004, nº 6.949/2009 e nº 7.611/2011, e Portaria nº 3.284/2003; (e) Comissão
Própria de Avaliação (CPA) – Lei nº 10.861/2004 (Art. 11); (f) DCNs para Educação das
Relações Étnico-Raciais + Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
- Lei nº 9.394/96 (com a redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008),
Resolução CNE/CP nº 1/2004 (fundamentação pelo Parecer CNE/CP nº 3/2004); (g)
Políticas de educação ambiental - Lei N° 9.795/1999, Decreto N° 4.281/2002, Resolução
CNE/CP Nº 2/2012 e (h) DCNs p/ Educação em Direitos Humanos - Resolução CNE/CP N°
1, de 30/05/2012 (fundamentada no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012).
Antes da apresentação oficial do documento, para atender o disposto no Decreto
n. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, Art. 21, apresentaremos a seguir todos os itens
prioritários no documento e sua respectiva correspondência com o Plano de
Desenvolvimento Institucional:
I – Missão (seção 1.2), objetivos e metas da instituição em sua área de atuação
(capítulo 6) e seu histórico de implantação e desenvolvimento (seção 1.1);
II - Projeto pedagógico da instituição (capítulo 3), que conterá, entre outros, as
políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão (seção 3.15.1 e 3.15.3);
III - Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição (capítulo 7) e
de cada um de seus cursos, com especificação das modalidades de oferta, da
programação de abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações
físicas e, quando for o caso, da previsão de abertura de campus fora de sede e de polos
de educação;
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IV - Organização didático-pedagógica da instituição (seção 1.5), com a indicação
de número e natureza de cursos e respectivas vagas (seção 1.5.2), unidades
e campus para oferta de cursos presenciais, polos de Educação a Distância, articulação
entre as modalidades presencial e a distância e incorporação de recursos tecnológicos;
V - Oferta de cursos e programas de pós-graduação lato (seção 1.5.2.2) e stricto
sensu (seção 1.5.2.3), quando for o caso;
VI - Perfil do corpo docente (capítulo 8) e de professores-tutores de Educação a
Distância (capítulo 10), com indicação dos requisitos de titulação (seção 8.1), da
experiência no magistério superior e da experiência profissional não acadêmica (seção
8.1), dos critérios de seleção e contratação (seção 8.3), da existência de plano de
carreira (seção 8.5), do regime de trabalho (seção 8.2), dos procedimentos para
substituição eventual dos professores do quadro e da incorporação de professores com
comprovada experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional
(seção 8.6), à inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação com o
mercado de trabalho;
VII - Organização acadêmico-administrativa (capítulo 2) da instituição e Políticas
de Gestão (seção 3.16.3), com identificação das formas de participação dos professorestutores e estudantes nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos
acadêmicos, dos procedimentos de autoavaliação institucional e de atendimento aos
estudantes, das ações de transparência e divulgação de informações da instituição e
das eventuais parcerias e compartilhamento de estruturas com outras instituições,
demonstrada a capacidade de atendimento dos cursos a serem ofertados;
VIII - Projeto de acervo acadêmico em meio digital (seção 13.24), com a utilização
de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações
contidas nos documentos originais;
IX - Infraestrutura física e instalações acadêmicas (Capítulo 13), que especificará:
a) com relação à biblioteca:
1. acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos
acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia;
2. formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica com
os cursos e programas previstos; e
3. espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnicoadministrativo e serviços oferecidos;
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b) com relação aos laboratórios: instalações, equipamentos e recursos
tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua correlação
pedagógica com os cursos e programas previstos e a descrição de inovações
tecnológicas consideradas significativas;
X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira;
XI - oferta de Educação a Distância, especificadas:
a) sua abrangência geográfica;
b) relação de polos de Educação a Distância previstos para a vigência do PDI;
c) infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os
polos de Educação a Distância, em consonância com os cursos a serem ofertados;
d) descrição das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os
projetos pedagógicos dos cursos previstos;
e) previsão da capacidade de atendimento do público-alvo.
Parágrafo único. O PDI contemplará as formas previstas para o atendimento ao descrito
nos [art. 16 e art. 17], no tocante às políticas ou aos programas de extensão, de iniciação
científica, tecnológica e de docência institucionalizados, conforme a organização
acadêmica pleiteada pela instituição.
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INTRODUÇÃO
Este Plano de Desenvolvimento Institucional foi previsto para o período de 2018
a 2022, compondo também os documentos apresentados no processo de
recredenciamento do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, previsto para 2018. Esta versão resume os resultados do processo de
planejamento na Instituição em conformidade com as diretrizes para elaboração do PDI,
atualizadas pelo Artigo 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU cumpriu
com o compromisso assumido junto ao MEC por meio do PDI anterior, considerando os
objetivos previstos e atingidos no período de 2013 a 2017. Confirma-se, assim, a tradição
que possui nos meios educacionais pela seriedade com que se dedica à busca constante
de otimização de sua ação educacional. A comunidade acadêmica tem a certeza de que
a Instituição está no rumo certo, em direção cada vez maior a atuar como um verdadeiro
Centro Universitário, reforçando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.
O processo de autoavaliação institucional oferece continuamente o diagnóstico
das condições da Instituição em termos de potencialidades e fragilidades. Com base
nesse diagnóstico com a participação de todos, foi elaborado o nosso Plano de
Desenvolvimento Institucional.
Pode-se apontar, com segurança, que o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU possui:
•

Uma trajetória sólida e respeitada de 50 anos na Educação Superior na
cidade de São Paulo;

•

Cursos de graduação e pós-graduação reconhecidos com excelentes
resultados obtidos nas avaliações externas do MEC/INEP;

•

Situação patrimonial, financeira, contábil e fiscal totalmente regular e
sólida;

•

Corpo docente e corpo técnico-administrativo competentes e dedicados;

•

Infraestrutura física e material de qualidade;

•

Engajamento de toda a comunidade institucional em torno de sua missão
e da visão dela decorrente;
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•

Clima de trabalho harmonioso e propício para o desenvolvimento de seu
PDI, fruto de um estilo de gestão democrático e participativo.

Fazendo jus ao fato de ser Centro Universitário ao longo de todos esses anos,
foram realizados investimentos expressivos na área da Pesquisa, com 10 grupos
cadastrados junto ao CNPq e com uma Extensão muito atuante e reconhecida pela
comunidade.
Investe-se na qualificação do corpo docente - tanto em termos de formação acadêmica
como em termos de qualificação pedagógica - com um Plano de Carreira já
implementado.
Os resultados das avaliações, internas e externas, acerca do Ensino desenvolvido
nos cursos de graduação e de pós-graduação demonstram confiança na ação educativa
desenvolvida.
A infraestrutura física e material obteve ganhos consistentes no período do PDI
anterior, apresentando também um importante plano de expansão para o período
vigente. Todos os aspectos deste PDI foram minuciosa e criteriosamente analisados
pelas áreas responsáveis, considerando os resultados prévios atingidos e discutindo os
objetivos previstos para o período em questão.
Apesar de todo o crescimento e maturidade conquistados ao longo dos seus 50
anos de história, sendo duas décadas como Centro Universitário, acreditamos que, em
questão de educação, haverá sempre fragilidades a serem superadas e pontos a serem
desenvolvidos, tanto na otimização de processos como na busca por resultados cada vez
melhores.
Entretanto, essa longa trajetória já nos permitiu superar grandes desafios e
alcançar grandes resultados institucionais. Sendo assim, podemos afirmar que estamos
preparados para mais um quinquênio de novas conquistas e realizações.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU apresenta:
• Pleno atendimento às condições legais determinadas para a organização
acadêmica de Centro Universitário;
• Estatuto e Regimento Geral atualizados e aprovados pelo Conselho
Universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão - ConsUnEPE - apresentando os
órgãos colegiados e suas atribuições, o que garante o pleno funcionamento do
Centro Universitário de forma democrática e participativa em todos os níveis
institucionais, reforçando a nossa ação educativa;
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• Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) compatível com suas condições e
com suas expectativas e coerente com as aspirações da Instituição e da comunidade
em que atua para o período de 2018-2022, tendo alcançado todos os objetivos a
que se propôs e tendo superado alguns deles;
• Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que, expresso como parte do PDI, é
desdobrado internamente em programas e projetos institucionais adequados às
políticas do Centro Universitário que traduzem com muita competência um ideal de
pedagogia universitária fruto de uma verdadeira ação coletiva;
• Corpo docente beneficiado por um programa institucional de formação docente
continuada, muito mais qualificado, com um regime de trabalho compatível com o
exigido e beneficiado por um Plano de Carreira Docente em andamento;
• Plano de Carreira, para os colaboradores técnico-administrativos, que permite a
retenção de talentos e lhes garante oportunidade de desenvolvimento;
• Políticas institucionais para o Ensino de Graduação e de Pós-Graduação (Lato e
Stricto Sensu), para Pesquisa, Extensão, Comunicação e Relacionamento, para
Responsabilidade Social e para os órgãos de apoio acadêmico coexistindo, em
harmonia no PPI, com programas para a sua operacionalização;
• Programa institucional de apoio aos discentes com ampla atuação, visando
atender as demandas estudantis nas suas várias dimensões e buscando garantir o
acesso, a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes;
Como observado, muitos passos, que certamente servem como alicerce para que
o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU continue sua
trajetória no cenário da educação superior com a mesma seriedade e competência com
que sempre se conduziu, foram dados para que alcancemos o grau de maturidade
institucional que temos hoje. Neste sentido, é importante entender de que forma as
estratégias institucionais estão conectadas, tendo como reflexo a construção deste
Plano de Desenvolvimento Institucional, conforme é apresentado na Figura 1.
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FIGURA 1 - CONEXÕES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA (2018)

O PDI apresenta 13 capítulos fundamentais, estruturados da seguinte forma:
• Capítulo I – Perfil Institucional: apresenta o histórico institucional de

implantação e desenvolvimento da instituição, a missão, a visão, os valores,
o relacionamento mantenedora/mantida e a relação dos cursos e programas
existentes;
• Capítulo II – Organização Acadêmico-Administrativa: retrata a estrutura

organizacional, instâncias de decisão e organograma; as competências e
decisões dos órgãos colegiados, órgãos deliberativos-executivos, órgãos
consultivos, órgão de apoio às atividades acadêmicas, formas de
participação dos professores, tutores e estudantes nos órgãos colegiados
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos; as ações de
transparência e divulgação de informações da instituição e as parcerias e
compartilhamento de estruturas com outras instituições;
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• Capítulo III – Projeto Pedagógico Institucional e Políticas de Gestão:

contempla, entre outros, o modelo educacional Laureate, as políticas
institucionais de ensino, pesquisa e extensão, incluindo as políticas e
programas de iniciação científica, profissional ou tecnológica e de docência,
a área de inserção regional, a área de atuação acadêmica e limite de atuação
territorial, os objetivos institucionais, a organização acadêmica, as
referências educacionais, as referências educacionais para a Educação a
Distância, políticas de ensino e ações, políticas institucionais para a
modalidade presencial e EaD, política para ações relacionadas à diversidade,
meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural
e estudo para implantação dos polos EaD. Evidencia, ainda, as inovações
significativas de ensino, por meio de projetos inovadores de ensino e de
inovações nos componentes curriculares; a diferenciação na integralização
dos cursos e o atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais. E, Políticas
Institucionais que contempla as políticas acadêmicas e de gestão;
• Capítulo

IV – Planejamento, Avaliação e Acompanhamento do

Desenvolvimento Institucional: Comissão Própria de Avaliação (CPA);
processo e procedimentos de autoavaliação, permeando a análise e
divulgação dos resultados; o seu histórico; a comunicação dos processos de
avaliação; relatórios parciais e anuais de autoavaliação; plano de melhorias
e feedback, bem como a participação da comunidade acadêmica;
• Capítulo V – Resultados do PDI anterior: aborda os objetivos alcançados

da política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; a
responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; as
políticas de pessoal; a organização e gestão da instituição; a infraestrutura
física; o planejamento e a avaliação; as políticas de atendimento aos
estudantes e a responsabilidade financeira;
• Capítulo VI – Objetivos e Metas Institucionais: indica os objetivos e as

metas institucionais em sua área de atuação para a vigência do PDI;
Atendimento aos estudantes: indica as áreas e programa de atendimento
aos estudantes;
• Capítulo VII - Cronograma de implantação e desenvolvimento da

instituição e dos cursos: especifica as modalidades de oferta, a programação
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de abertura de cursos, o aumento de vagas, a ampliação das instalações
físicas e a previsão de abertura de campus fora de sede e de polos de
Educação a Distância;
• Capítulo VIII – Corpo Docente: indica os requisitos de titulação,

experiência no magistério superior e a experiência profissional não
acadêmica, os critérios de seleção e contratação, a existência de um plano
de carreira, o regime de trabalho, os procedimentos para substituição
eventual dos professores do quadro e a integração de professores
experientes em áreas estratégicas voltadas para o desenvolvimento,
inovação e competitividade, de modo a contribuir com a inserção do aluno
no mercado de trabalho;
• Capítulo IX – Corpo Técnico-Administrativo: evidencia os critérios de

seleção e contratação, as políticas de qualificação e a existência de plano de
carreira;
• Capítulo X – Corpo de Professores-Tutores: indica os requisitos de

titulação, experiência no magistério superior a distância e a experiência
profissional não acadêmica, os critérios de seleção e contratação, a
existência de um plano de carreira, o regime de trabalho, os procedimentos
para substituição eventual dos tutores do quadro e a integração de tutores
experientes em áreas estratégicas voltadas para o desenvolvimento,
inovação e competitividade, de modo a contribuir com a inserção do aluno
no mercado de trabalho;
• Capítulo XI – Corpo discente: indica as formas de acesso, os programas de

apoio psicopedagógico, o programa de assistência financeira, os programas
de estímulo à permanência, as unidades de apoio ao discente – CAA, CAC,
NAP, Ouvidoria, Coordenações de Curso, Global Office –, a organização
estudantil e o programa de acompanhamento de egressos;
• Capítulo XII – Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeira:

apresenta a previsão orçamentária, cronograma de execução e projeção
financeira;
•

Capítulo XIII – Infraestrutura Física: especifica itens gerais sobre a

infraestrutura física (instalações administrativas, salas de aula, auditórios,
salas dos professores, Central de Atendimento ao Docente (CAD), espaço de
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trabalho para professores em tempo integral, espaço para atendimento aos
discentes, áreas de convivência e alimentação, laboratórios, ambientes e
cenários para práticas didáticas e infraestrutura física e tecnológica
destinada à Comissão Própria de Avaliação (CPA), contemplando biblioteca
e laboratórios, conforme segue abaixo.
a) Com relação à Biblioteca:
1. acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos
acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia;
2. formas de atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica
com os cursos e programas previstos;
3. espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal técnicoadministrativo e serviços oferecidos;
b) com relação aos laboratórios: instalações, equipamentos e recursos
tecnológicos existentes e a serem adquiridos, com a identificação de sua
correlação pedagógica com os cursos e programas previstos e a descrição de
inovações tecnológicas consideradas significativas;
Exposta, portanto, a introdução do presente PDI, tendo em vista as sínteses das
principais partes que apoiam o presente documento e conhecida a importância da
Instituição para a sociedade, a próxima etapa deste documento apresenta o perfil
Institucional por meio do seu histórico de implantação e desenvolvimento, da inserção
regional, da área de atuação acadêmica e limite de atuação territorial, da missão, da
visão, dos valores e do relacionamento mantenedora/mantida.
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1 PERFIL INSTITUCIONAL
Mantenedora Centro Educacional das Faculdades Metropolitanas Unidas
End.:

Rua Taguá

Bairro:

Liberdade Cidade:

Fone:

(11) 3346-6200

E-mail:

reitoria@fmu.br

Site:

www.fmu.br

Nº: 150
São
Paulo

CEP:

01508010

UF: SP

Fax: (11) 3346-6233

1.1 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
As Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda., com sede na cidade de
São Paulo, foi credenciado por transformação das Faculdades Metropolitanas Unidas em
Centro Universitário por Decreto Federal de 23 de março de 1999, publicado no DOU
Seção I, de 24/03/99 - página 37 e é mantido pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU.

Tem como missão “Promover educação superior

acessível e de excelência para a formação de profissionais com valores éticos e
competências destacadas para o Mundo do Trabalho cada vez mais globalizado e
competitivo e formar cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade
melhor e sustentável”.
A Instituição iniciou suas atividades no ensino superior com o nome de
Instituto Metodista de Ensino Superior de Ciências Sociais, em 1968, denominação
posteriormente alterada para Faculdades Metropolitanas Unidas, e foi, naquela ocasião,
autorizado o funcionamento (Parecer CFE no 358/68, de 06/06/68 – in Documenta n°
87, pág. 29, e Decreto Federal n°. 62.962, de 11/07/68) do mencionado Instituto,
abrangendo 04 (quatro) Faculdades: de Direito; de Economia; Administração de
Empresas e Contabilidade; de Educação e de Serviço Social. O Parecer CFE no 571/68
deferiu o pedido de mudança da denominação da instituição de Instituto Metodista de
Ensino Superior de Ciências Sociais para Faculdades Metropolitanas Unidas (Doc. 92 pág. 111). Os Pareceres CFE no 117/72 e 318/72, além de reconhecerem as Faculdades
e seus cursos, aprovaram a transferência da entidade mantenedora da Instituição,
mantida pela Associação Bandeirantes de Educação e Assistência para a atual
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mantenedora, a Sociedade Civil Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação
Educacional.
O Parecer CFE 117/72 CESu, aprovado em 25 de janeiro de 1972 (Processo
530/71) - CFE e 256.670/71 – MEC), em Documento nº. 135, páginas 82/102, traz em
detalhes a situação das Faculdades, ocasião em que foi comprovado estar
“regularmente constituída a nova Mantenedora”, em condições financeiras
satisfatórias. Com a devida autorização dos órgãos competentes, foi anexada às FMU a
Faculdade de Educação e Ciências Nova Piratininga, anteriormente mantida pelo
Instituto Piratininga de Ensino Superior, cujos cursos de Pedagogia e Matemática já
estavam reconhecidos pelo Decreto Federal nº 77.948, de 30/06/75, publicado no DOU
de 01/07/76, página 9.035.
Pelo Parecer CFE nº 2.550, de 03/07/75, foi também aprovada a mudança de
mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Rita de Cássia, da
Sociedade Civil de Educação Santa Rita de Cássia para as Faculdades Metropolitanas –
Associação Educacional, com os cursos de Psicologia, Pedagogia e Letras já
reconhecidos. Em 1987, foi criado o Centro de Especialização do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, pela Portaria DG 42/87, origem do atual
Centro de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Universitário.
No ensino, a evolução institucional pode ser observada na ampliação da oferta
de cursos, com um portfólio atualmente composto por 83 cursos de graduação, dos
quais 15 são a distância, além de 117 cursos de pós-graduação Lato Sensu presencial,
dos quais 08 cursos de pós-graduação Lato Sensu a distância e 3 programas de Stricto
Sensu. Em 2007, autorizado pela CAPES. O Centro Universitário FMU iniciou as
atividades de Ensino de pós-Graduação Stricto Sensu com o funcionamento do seu
Programa de Mestrado Acadêmico em Direito da Sociedade da Informação. Além disso,
são oferecidos 31 cursos de extensão. Atualmente, a instituição conta com 60.863
discentes. Considerando o período deste PDI, apresenta-se na tabela 1 a projeção do
número de alunos entre 2018 e 2022.

Graduação
Pós-Graduação Lato Sensu
Pós-Graduação Stricto Sensu
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2018

2019

2020

2021

2022

53.094

58.718

60.356

64.515

68.948

7.603

8.335

9.476

10.513

11.642
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TOTAL

166

129

120

120

120

60.863

67.182

69.952

75.148

80.710

TABELA 1 - PROJEÇÃO DE ALUNOS POR MODALIDADE (2018-2022)

Fonte: Gerência de Relacionamento com o Aluno
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas conta com um
corpo docente de 951 professores e de 929 colaboradores técnico-administrativos.
Menciona-se, ainda, a Portaria MEC nº. 294, de 04.03.2008, que credenciou a Instituição
a ofertar cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade a distância. Os cursos são
oferecidos em 53 polos em diversas regiões do país.
O Centro Universitário FMU há 50 anos (1968-2018) é referência na qualidade de
ensino e empregabilidade de seus alunos. Em 2014, passou a integrar a Laureate
International Universities, uma rede internacional líder no Ensino Superior. Com isso,
adquiriu um diferencial que proporciona aos alunos a oportunidade de usufruir de um
ensino de qualidade internacional em uma rede que conta com mais de 38 instituições
de ensino e mais de 850 mil alunos em 10 países, o que tem se revelado uma
oportunidade para redimensionar e fortalecer sua missão institucional. O Centro
Universitário FMU acredita que quando nossos alunos são bem-sucedidos, toda
sociedade também se beneficia.
Dentre os principais diferenciais trazidos e já consolidados pela Laureate é possível
mencionar:
•

Implantação de Sistemas de Gestão que possibilitam maior controle de
processos e de informações, subsidiando, com dados bem fundamentados, os
processos decisórios;

•

Investimentos substanciais em infraestrutura física e tecnológica, visando
atender de modo muito satisfatório todos os requisitos para oferta de cursos e
prestação de serviços educacionais;

•

Utilização sistemática de metodologias de planejamento e avaliação, com
implementação de melhorias contínuas a partir dos diagnósticos formulados em
todos os âmbitos institucionais - acadêmicos e administrativos;

•

Revitalização de processos acadêmicos e administrativos buscando a eficiência e
eficácia destes e a conjugação do binômio qualidade e sustentabilidade;
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•

Revisão e flexibilização das proposições de oferta, considerando os parâmetros
estabelecidos pela legislação e oportunidades de inovação educacional;

•

Mobilização das equipes acadêmicas para um extenso trabalho de reflexão sobre
os processos educacionais visando à promoção de inovações e à obtenção de
resultados de excelência;

•

Planejamento orçamentário com acompanhamento consistente, viabilizando
sólida gestão financeira;

•

Profissionalização da Gestão de Pessoas, possibilitando o aperfeiçoamento dos
processos de recrutamento e seleção, de avaliação de desempenho e
desenvolvimento de pessoas, de benefícios, de planos de cargos e salários, de
segurança do trabalho, dentre outros;

•

Instituição de Código de Ética cujo aceite é requisito indispensável para
contratação de pessoas, estabelecimento de parcerias e efetivação de negócios;

•

Acompanhamento do desempenho discente, com criterioso trabalho de suporte
à vida acadêmica e ao desenvolvimento do estudante;

•

Oferta de intercâmbio para seus estudantes e professores em todos os países em
que a Laureate está presente, oportunizando espaços importantes de
internacionalização nas atividades educacionais;

•

Cursos de idiomas com certificação internacional; grandes eventos mundiais
transmitidos ao vivo e com exclusividade para as instituições da Laureate, com
participação presencial de alunos e professores;

•

Aulas nacionais e internacionais, com professores de outras instituições da
Laureate e comunidades de práticas e trocas pedagógicas para os docentes das
instituições da rede; e

•

Promoção de unidade de práticas e trocas pedagógicas para os docentes das
instituições da Rede.
Considerando o PDI 2018-2022 e tendo por base a história do Centro

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é possível constatar uma
construção que busca conciliar renovação e tradição - uma o motor da mudança, a outra
o nexo de continuidade. Um cenário desafiador - político, social e economicamente requer uma postura forte e clara da direção a ser seguida, que precisa ser incorporada
tanto pela administração geral quanto pelos diversos setores acadêmicos, buscando
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uma conciliação entre as novas proposições que se quer implementar e as proposições
tradicionais que se quer preservar. Frente a novas demandas e contextos, as atuais
estruturas precisam responder adequadamente. O tempo é de vislumbrar
oportunidades e alavancar mudanças, de modo que as transformações enriqueçam a
cultura, a partir de uma visão compartilhada, gerando uma percepção positiva de
presente e futuro. A base para uma atuação bem-sucedida é a capacidade de mudar
garantindo a qualidade e a sustentabilidade institucional e, assim, permitindo a
continuidade e ampliação de uma construção histórica de contribuições do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU em sua região de
abrangência.
Em 2017, a Instituição conquistou 75 estrelas no Guia do Estudante da Editora
Abril e teve 12 de seus cursos ranqueados entre os cinco melhores de São Paulo pelo
RUF – Ranking Universitário da Folha, com destaque para o curso de Educação Física,
que conquistou o 1º lugar. No RUF 2018, 29 cursos foram avaliados entre os 10
melhores de São Paulo em pesquisa com avaliadores do MEC e empregadores. Entre os
cursos mais tradicionais e com nota máxima na avaliação do MEC está o Curso de
Bacharelado em Direito, que conta com mais de 500 egressos aprovados no 17º Exame
Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), superando a média de aprovação
nacional.
Prosseguindo para a apresentação da missão, visão e valores da FMU, destacase que a missão, valores, objetivos, metas e ações, previstas neste PDI, articulam-se
entre si e comunicam-se com as políticas de ensino, pesquisa e extensão, tendo sua
elaboração subsidiada pelos processos de avaliação interna e externa e traduzindo-se
em ações institucionais internas, transversais a todos os cursos, e externas, por meio
dos projetos de responsabilidade social.
A FMU construiu sua missão de forma a reforçar o seu papel como Centro
Universitário, que deve ter uma atuação importante dentro da comunidade, o que
define a finalidade da Instituição. Seu foco é o presente, embora seja traçado em função
do futuro.
1.2 MISSÃO
A Missão define a razão de ser da Instituição e reflete os motivos pelos quais o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU foi criada e é
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mantida. Ela define como a Instituição vê sua contribuição em relação à sociedade em
geral, justificando sua existência. Sendo assim, a missão da FMU é: “Promover Educação
Superior acessível e de excelência para a formação de profissionais éticos, cidadãos
comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável e preparados para o
mundo do trabalho”, é orientadora da ação educativa desenvolvida pela Instituição,
pressupondo uma vocação perene.
1.3 VISÃO
A Visão representa o estado que a Instituição busca atingir no futuro. Tem como
intenção propiciar o direcionamento dos rumos de uma organização, de forma
desafiadora, abrangente e detalhada. A visão do Centro Universitário das Faculdasdes
Metropolitanas Unidas: “Ser a maior e melhor IES no seu segmento promovendo
empregabilidade e inclusão social”, permite à FMU tomar decisões acerca de como
pretende expandir-se no cenário local, regional, nacional e internacional.
1.4 VALORES, PRINCÍPIOS E FINALIDADES
Entende-se por Valores o conjunto de crenças e princípios que orientam as
atividades de uma organização. Constituem preferências, pontos de vista, deveres e
inclinações internas. São padrões de conduta praticados pela instituição e que
influenciam o comportamento geral de seus membros.
Nesse sentido, os valores defendidos pelo Centro Universitário FMU são:
• Integridade e conduta ética;
• Valorização e respeito com as pessoas;
• Paixão por performance e orientação para resultados;
• Excelência na oferta educacional, orientada às necessidades do mercado de
trabalho.
O Centro Universitário FMU, na forma de seu Estatuto, é regido pelos seguintes
princípios:
I.

unidade de patrimônio e administração;

II.

estrutura organizacional com base em cursos;

III. unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão;
IV. racionalidade de organização com plena utilização dos
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recursos materiais e humanos;
V. pluridisciplinariedade,

pela

formação

de

quadros

profissionais dos níveis superior e médio, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano;
VI. flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às
diferenças individuais dos estudantes, às peculiaridades locais e regionais e às
possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e
programas de pesquisa e extensão.
Como instituição pluridisciplinar formadora de quadros profissionais, promotora
da pesquisa e da extensão e, sob a forma de uma comunidade inspirada nas liberdades
fundamentais, a FMU está organizada e destina-se a promover a educação, sob
múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura em geral. Assim sendo, integram o
conjunto das finalidades do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
os objetivos institucionais declarados no Estatuto, definidos da seguinte forma:
I.

Formar profissionais comprometidos com as transformações
sociais e tecnológicas, a criação cultural e o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo, garantindo-lhes a
apropriação integrada e ativa de conhecimentos sobre as técnicas
e habilidades que possibilitem a atuação profissional;

II.

Promover educação, a partir de uma concepção pluricultural, de
acessibilidade e de respeito às diferenças étnico-raciais, à
orientação sexual e aos direitos humanos;

III.

Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos
para a inserção em setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, bem como colaborar
para a sua formação contínua;

IV.

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando
ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e da
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento
do homem e do meio em que vive;

V.

Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar
o saber por meio do ensino, de publicações ou de outras formas
de comunicação;
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VI.

Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e
profissional e possibilitar a sua correspondente concretização,
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração;

VII.

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados
à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;

VIII.

Promover a extensão, aberta à participação da população, visando
à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição;

IX.

Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da
educação básica, mediante a formação e a capacitação de
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os
dois níveis escolares;

X.

Desenvolver social e tecnologicamente a comunidade,
respeitando e cultivando as bases culturais e o equilíbrio
ambiental, em uma perspectiva humanizadora;

XI.

Formar, melhorar e aproveitar os diversos recursos humanos e
materiais na extensão dos serviços relacionados à comunidade;

XII.

Promover educação superior, buscando a excelência e ofertandoa ao maior número de pessoas, de modo acessível;
Praticar a responsabilidade social, de forma a contribuir com a
inclusão social, com o desenvolvimento sustentável local, regional
e global, com a defesa da memória cultural, da produção artística
e do patrimônio histórico; e

XIII.

XIV.
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Ser uma instituição social e democrática, aberta a todas as
correntes de pensamento, pautando sua atuação no respeito aos
direitos fundamentais da pessoa, nos princípios da liberdade,
justiça e solidariedade humana.
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1.5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
1.5.1 Área de atuação acadêmica e territorial
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU entende
como necessidade primordial a orientação para o mercado de trabalho, considerada a
missão institucional e sua atuação em sua área de abrangência. Tal perspectiva exige a
elaboração de políticas de ensino e proposições contextualizadas, flexíveis,
multidisciplinares, permitindo, assim, que seja possível atuar no modo de oferta do
ensino superior, atendendo a demandas crescentes, dinamicamente identificadas.
O Centro Universitário FMU tem como premissa:
•

Atuar no ensino superior, para formar recursos humanos aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento
regional e nacional;

•

Atuar na formação continuada de seus egressos através da oferta de cursos
de Pós-Graduação;

•

Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios da criação cultural na instituição;

•

Atuar na difusão e divulgação de conhecimentos culturais, científicos e
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação.

Conforme classificação de áreas do conhecimento definidas pelo CNPq, as áreas
em que a Instituição possui cursos são:
•

Ciências Sociais Aplicadas;

•

Ciências Humanas e das Artes;

•

Ciências da Saúde;

•

Ciências Exatas e Tecnologia.

Nessa perspectiva, a educação superior do Centro Universitário FMU abrange os
seguintes cursos e programas:
•

Graduação nas modalidades presencial e a distância e nos graus de
licenciatura, bacharelado e tecnologia, abertos a candidatos que tenham
concluído o Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados em
processo seletivo;
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•

Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, abertos a candidatos diplomados
em cursos de Graduação e que atendam às exigências da Instituição;

•

Extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos
pela

Instituição.

Assim,

o

Centro

Universitário

das

Faculdades

Metropolitanas Unidas - FMU fortalece seu compromisso social ao
reconhecer que a educação é a chave para o desenvolvimento sustentável.
Seu propósito é possibilitar, por meio de suas ofertas educacionais, a
formação de profissionais em diversas áreas do saber, visando ampliar o
patrimônio cultural e contribuir para o crescimento econômico e social do
estado e do país.
Considerando seu contexto regional, no PDI 2018-2022 o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem como estratégia a ampliação da
atuação em sua área de abrangência, tanto na educação presencial quanto na Educação
a Distância. Conforme definido em sua missão, o Centro Universitário FMU assume
compromisso com o desenvolvimento humano sustentável – social, cultural,
tecnológico, ambiental e humano – através de sua concepção e desenvolvimento de
trabalho pedagógico, da implementação de programas de pesquisa e extensão, de
projetos e de atividades que visam atender a demandas de estudos nas áreas de atuação
da Instituição, ao focalizar temas e problemas locais e regionais.
A FMU tem seu limite de atuação territorial no Município de São Paulo, tendo seus
campi localizados como segue no quadro 1:
CAMPUS

LIBERDADE
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PRÉDIO
Prédios
1/2/3/4/6/8/9

ENDEREÇO
Rua Taguá, 150 - Liberdade

Prédio 5

Biblioteca Central - Av. Liberdade, 715 - Liberdade

Prédio 7

Rua Fagundes, 97 - Liberdade

Prédio 10

Av. Liberdade, 654 - Liberdade

Prédios 11/17

Casa Metropolitana do Direito
Av. Liberdade, 749 - Liberdade

Prédio 13

Clínicas - Rua Taguá, 407 - Liberdade

Prédios 16/18/25

Av. Liberdade, 899 - Liberdade

Prédio 20

Rua Galvão Bueno, 707 - Liberdade

Prédio 26

Av. Liberdade, 683 - Liberdade
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CAMPUS

PRÉDIO

ENDEREÇO

Prédio 34

Av. Liberdade, 765 – Liberdade

Prédio 39

Av. Brig. Luís Antônio, 1089

Prédio 43

Av. Brig. Luís Antônio, 917

Prédio 44

Av. Brig. Luís Antônio, 846

ITAIM BIBI

Prédio 15

Rua Iguatemi, 306 - Itaim Bibi

CENTRO DE PÓSGRADUAÇÃO

Prédio 42

Rua Vergueiro, 101/107 – Liberdade

MORUMBI

Prédio 19

Av. Morumbi, 501

PONTE ESTAIADA Prédio 33

Rua Ministro Nelson Hungria, 541 - Real Parque

VILA MARIANA I

Prédio 23

Rua Dona Júlia, 122, - Vila Mariana

VILA MARIANA II

Prédios 35/36

Rua Agostinho Rodrigues Filho, 201 – Vila Mariana

SANTO AMARO

Prédios 14/29/30/31

Av. Santo Amaro, 1239 - V. Nova Conceição

QUADRO 1 - ATUAÇÃO TERRITORIAL FMU.

FONTE: INFRAESTRUTURA

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas é credenciado,
conforme a Portaria/MEC nº 943, de 10 de novembro de 2014, publicada no D.O.U. de
11 de 11 de 2014, para oferta de cursos superiores a distância em todo território
nacional. Atualmente a FMU atua em 17 estados do território brasileito, conforme
Quadro 2:
POLO
UNIÃO DA VITÓRIA
ABADIAS DE GOIÁS - OURO MODERNO
ALFENAS
ALTA FLORESTA
ANANINDEUA
ANÁPOLIS - CENTRO
ANDRADINA
APARECIDA DE GOIÂNIA
ARAÇATUBA
ARACRUZ
ARAPONGAS
ARAPUTANGA
ARARANGUÁ
ARARUAMA

ESTADO
PARANÁ
GOIÁS
MINAS GERAIS
MATO GROSSO
PARÁ
GOIÁS
SÃO PAULO
GOIÁS
SÃO PAULO
ESPÍRITO SANTO
PARANÁ
MATO GROSSO DO
SUL
SANTA CATARINA
RIO DE JANEIRO

TIPO
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
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POLO
BANGU
BEBEDOURO
BELÉM - PEDREIRA
BELFORD ROXO - CENTRO
BELFORD ROXO
BELO HORIZONTE - CENTRO
BELO HORIZONTE - VENDA NOVA
BETIM
BIRIGUI - CENTRO
BLUMENAU
BRASÍLIA - ASA SUL
BRASÍLIA - CEILÂNDIA
BRASÍLIA - SOBRADINHO
BRASÍLIA - VICENTE PIRES
BRUSQUE
CAÇADOR
CAJAMAR
CAMPO LIMPO PAULISTA
CAMPOS DOS GOYTACAZES LEOPOLDINA
CANOAS
CARATINGA
CARIACICA
CASTANHAL
CHAPECÓ
CONCÓRDIA
CONTAGEM
CORUMBÁ
CRICIÚMA
CUIABÁ - CPA
CUIABÁ - FERNANDO CORRÊA
CURITIBA - CENTRO
CURITIBA - CIC
DOIS VIZINHOS
EMBU-GUAÇU
FLORIANÓPOLIS - ESTREITO
FORMOSA
FORTALEZA - BEZERRA DE MENEZES
FORTALEZA - MESSEJANA
GOIANÉSIA
GOIÂNIA - CENTRO
GOVERNADOR VALADARES
GRAVATAÍ
GUAPÓ - OURO MODERNO
GUARATUBA
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ESTADO
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
PARÁ
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
SANTA CATARINA
DISTRITO FEDERAL
DISTRITO FEDERAL
DISTRITO FEDERAL
DISTRITO FEDERAL
SANTA CATARINA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
SÃO PAULO

TIPO
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro

RIO DE JANEIRO

Parceiro

RIO GRANDE DO SUL
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
PARÁ
SANTA CATARINA
SANTA CATARINA
MINAS GERAIS
MATO GROSSO DO
SUL
SANTA CATARINA
MATO GROSSO
MATO GROSSO
PARANÁ
PARANÁ
PARANÁ
SÃO PAULO
SANTA CATARINA
GOIÁS
CEARÁ
CEARÁ
GOIÁS
GOIÁS
SÃO PAULO
RIO GRANDE DO SUL
GOIÁS
PARANÁ

Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
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POLO
GUARUJÁ
HORTOLÂNDIA
IGUAPE
IMPERATRIZ
ITAJAÍ
ITAJUBÁ
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CENTRO
JABOATÃO DOS GUARARAPES - PIEDADE
JOÃO PESSOA - CENTRO
JOINVILLE
JOINVILLE - COSTA E SILVA
JUIZ DE FORA
JUNDIAÍ - CHÁCARA URBANA
JUNDIAÍ - VIA ARENS
LÁBREA
LARANJEIRAS DO SUL
LAVRAS
LIMEIRA
LINHARES
LOANDA
LUCAS DO RIO VERDE
MACAÉ
MANAUS - CENTRO
MANAUS - NOVO ALEIXO
MANAUS - ZONA NORTE
MARINGÁ
MATÃO
MATELÂNDIA
MAUÁ - VILA BOCAINA
MOGI-GUAÇU
MONTENEGRO
NAVIRAÍ
NILÓPOLIS
NOVA IGUAÇU
NOVA IGUAÇU - CENTRO
NOVA MUTUM
OSASCO - VILA CAMPESINA
PARANAGUÁ
PARAUAPEBAS
PASSOS
PATOS DE MINAS
PENÁPOLIS
PINDAMONHANGABA
PINHAIS

ESTADO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
MARANHÃO
SANTA CATARINA
MINAS GERAIS
PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
PARAÍBA
SANTA CATARINA
SANTA CATARINA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
SÃO PAULO
AMAZONAS
PARANÁ
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍRITO SANTO
PARANÁ
MATO GROSSO
RIO DE JANEIRO
AMAZONAS
AMAZONAS
AMAZONAS
PARANÁ
SÃO PAULO
PARANÁ
SÃO PAULO
SÃO PAULO
RIO GRANDE DO SUL
MATO GROSSO DO
SUL
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
MATO GROSSO
SÃO PAULO
PARANÁ
PARÁ
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
SÃO PAULO
PARANÁ

TIPO
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
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POLO
PIRASSUNUNGA
PONTE NOVA - OURO MODERNO
PORTO ALEGRE - SERTÓRIO
PORTO ALEGRE - ZONA NORTE
PORTO ALEGRE - ZONA SUL
PRESIDENTE PRUDENTE
RECIFE - CASA AMARELA
RECIFE - CENTRO
RECIFE - GUARARAPES
REDUTO
RIO BONITO
RIO DAS OSTRAS
RIO DE JANEIRO - BENFICA
RIO DE JANEIRO - BOTAFOGO
RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE
RIO DE JANEIRO - ILHA DO GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO - MÉIER
RIO DE JANEIRO - PACIÊNCIA
RIO DE JANEIRO - PADRE MIGUEL
RIO DE JANEIRO - SANTA CRUZ
RIO DO SUL
RIO VERDE
SANTOS
SÃO BERNARDO DO CAMPO - MARECHAL
SÃO BERNARDO DO CAMPO - PAULICÉIA
SÃO CARLOS
SÃO GONÇALO - LARANJAL
SÃO JOÃO DO MERITI - CENTRO
SÃO JOSÉ
SÃO JOSÉ - FORQUILHINHA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SÃO LEOPOLDO
SÃO LUÍS - ANIL
SÃO PAULO - CAMPO LIMPO
SÃO PAULO - GRAJAÚ
SÃO PAULO - GUAIANASES
SÃO PAULO - ITAIM BIBI
SÃO PAULO - LARGO TREZE
SÃO PAULO - LIBERDADE
SÃO PAULO - MORUMBI
SÃO PAULO - SANTO AMARO
SÃO PAULO - SÃO MATEUS
SÃO PAULO - SÃO MIGUEL PAULISTA
SÃO PAULO - VALE DO ANHANGABAÚ
SÃO PAULO - VILA MARIANA
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ESTADO
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
RIO GRANDE DO SUL
RIO GRANDE DO SUL
RIO GRANDE DO SUL
SÃO PAULO
PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
PERNAMBUCO
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
SANTA CATARINA
GOIÁS
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
SANTA CATARINA
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
RIO GRANDE DO SUL
MARANHÃO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO

TIPO
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Próprio
Parceiro
Próprio
Próprio
Próprio
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Próprio
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POLO
SÃO PEDRO
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
SERRA
SERRA LARANJEIRAS
SINOP
SOROCABA - CENTRO
SUMARÉ
TABOÃO DA SERRA - SANTOS DUMONT
TAGUAÍ
TOLEDO
UBERLÂNDIA - CESÁRIO
UBERLÂNDIA - PACAEMBU
VÁRZEA GRANDE
VÁRZEA PAULISTA
VESPASIANO
VILA VELHA
VITÓRIA - MONTE BELO
VITÓRIA JARDIM CAMBURI
VOLTA REDONDA

ESTADO
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
MATO GROSSO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
SÃO PAULO
PARANÁ
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MATO GROSSO
SÃO PAULO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
ESPÍRITO SANTO
RIO DE JANEIRO

TIPO
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro
Parceiro

QUADRO 2 - POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA FMU 2018-2022.

FONTE: COORDENAÇÃO DE ENSINO A DISTÂNCIA.

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas utiliza para a
abertura de polos e atualização de seus cursos, estudos acerca do mercado de trabalho
e das necessidades educacionais de sua área de abrangência, de forma a assegurar a
adequada inserção regional e o cumprimento de seu compromisso educacional.
1.5.2 Relação dos cursos e programas existentes
Os subcapítulos a seguir apresentam a lista de cursos existentes na FMU, com seus
respectivos atos regulatórios, conceitos de curso, ano do conceito de curso, CPC, faixa
Enade e ano Enade.
1.5.2.1 Graduação
Com infraestrutura moderna, corpo docente renomado e matriz curricular
atualizada, a FMU oferece mais de 129 cursos distribuídos nas Escolas de: Ciências da
Saúde, Direito, Educação, Engenharias e Tecnologia da Informação e Negócios
e Hospitalidade, nos seus 8 campi, além dos Polos de educação a distância, todos criados
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pelo Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão e regulamentados pelo
Ministério da Educação (MEC).
Atendendo o disposto no Art. 17, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de
2017, a FMU possui 80% dos cursos de graduação reconhecidos com conceito
satisfatório obtido na avaliação externa in loco realizada pelo INEP.
Atualmente, a FMU oferece cursos de Graduação nas modalidades Bacharelado,
Licenciatura e Cursos Superiores de Tecnologia, abaixo destacados com seus respectivos
conceitos atualizados:
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VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

Itaim Bibi

400

Renovação de
Reconhecimento

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

800

Renovação de
Reconhecimento

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

230

Reconhecimento

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Morumbi

260

Renovação de
Reconhecimento

ADMINISTRAÇÃO

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

400

Reconhecimento

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

330

Renovação de
Reconhecimento

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

Tecnológico

Educação
Presencial

Morumbi

80

Renovação de
Reconhecimento

ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO
DE SISTEMAS

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

250

Autorização

ARTES VISUAIS

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

330

Renovação de
Reconhecimento

ARTES VISUAIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Vila Mariana II

180

Autorização

AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

140

Reconhecimento

BIOMEDICINA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

760

Reconhecimento

BIOMEDICINA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

453

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

350

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS ATUARIAIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

180

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

180

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

400

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 344 de
28/07/2016,
publicada em
29/07/2016
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 589 de
22/10/2014,
publicada em
23/10/2014
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 869 de
11/12/2018,
publicada em
12.12.2018
Portaria 1091 de
24/12/2015,
publicada em
30/12/2015
Portaria 639 de
21/10/2016,
publicada em
24/10/2016
Resolução 37 de
05/10/2017,
publicada em
05/10/2017
Portaria 1091 de
24/12/2015,
publicada em
30/12/2015
Res de 18 de outubro
de 2016
Portaria 408 de
30/08/2013,
publicada em
02/09/2013
Portaria 259 de
24/03/2015,
publicada em
26.03.2015
Portaria 565 de
20/08/2018,
publicada em
21/08/2018
Portaria 657 de
28/09/2018,
publicada em
01/10/2018
Portaria 539 de
23/09/2016,
publicada em
26/09/2016
Portaria 1091 de
24/12/2015,
publicada em
30/12/2015
Portaria 265 de
03/04/2017,

ENADE

CAMPUS

Educação
Presencial

CPC FAIXA

MODALIDADE

Bacharelado

CONCEITO DE
CURSO

GRAU

ADMINISTRAÇÃO

ÚLTIMO ATO LEGAL

CA1:L10URSO

PDI - 2018-2022

3

3

3

4

3

3

3

2

2

4

3

3

3

3

3

4

3

3

2

3

4

3

4

3

3

3

2

3

3

4

2

3

3

3

3

4

3

4

51

CONCEITO DE
CURSO

CPC FAIXA

ENADE

ÚLTIMO ATO LEGAL

TIPO DO ATO

VAGAS OFERTADAS

CAMPUS

MODALIDADE

GRAU

CA1:L10URSO

FMU

4

3

3

4

3

3

3

4

4

4

3

3

publicada em
04/04/2017

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

Educação
Presencial

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Morumbi

150

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

Bacharelado

Educação
Presencial

Itaim Bibi

190

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS
ECONÔMICAS

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

280

Renovação de
Reconhecimento

CIÊNCIAS SOCIAIS

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

160

Autorização

COMÉRCIO
EXTERIOR

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

400

Renovação de
Reconhecimento

COMÉRCIO
EXTERIOR

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

240

Renovação de
Reconhecimento

DIREITO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

3900

Renovação de
Reconhecimento

DIREITO

Bacharelado

Educação
Presencial

Morumbi

150

Autorização

EDUCAÇÃO FÍSICA

Licenciatura

Educação
Presencial

LIBERDADE

980

Renovação de
Reconhecimento

EDUCAÇÃO FÍSICA

Bacharelado

Educação
Presencial

LIBERDADE

400

Renovação de
Reconhecimento

ELETRÔNICA
INDUSTRIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

160

Autorização

ENFERMAGEM

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

1010

Renovação de
Reconhecimento

52

Itaim Bibi

120

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Resolução 23 de
22/12/2016,
publicado em
22/12/2016
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria s/n de
27/02/2012,
publicada em
27/02/2012
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Resolução 37 de
05/10/2017,
publicada em
05/10/2017
Portaria 375 de
29/05/2018,
publicada em
30/05/2018
Portaria 419 de
08/05/2017,
publicada em
10/05/2017
Portaria 329 de
11/05/2018,
publicada em
14/05/2018
Portaria 914 de
28/12/2018,
publicada em
27/12/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria s/n de
27/02/2012,
publicada em
27/02/2012
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018

2

3

3

3

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

3

4

5

4

em
análise

4

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

Santo Amaro

360

Renovação de
Reconhecimento

ENGENHARIA
AMBIENTAL E
SANITÁRIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

300

Reconhecimento

ENGENHARIA CIVIL

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

500

Reconhecimento

ENGENHARIA DE
CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

ENGENHARIA DE
PETRÓLEO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

200

Reconhecimento

ENGENHARIA DA
PRODUÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

160

Autorização

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

ENGENHARIA
MECÂNICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

320

Reconhecimento

ENGENHARIA
QUÍMICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

80

Autorização

ESTATÍSTICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Vila Mariana

80

Autorização

ESTÉTICA E
COSMÉTICA

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

200

Reconhecimento

EVENTOS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

200

Renovação de
Reconhecimento

FARMÁCIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

300

Renovação de
Reconhecimento

FARMÁCIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

280

Renovação de
Reconhecimento

FISIOTERAPIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

440

Renovação de
Reconhecimento

FISIOTERAPIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

440

Renovação de
Reconhecimento

FONOAUDIOLOGIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

160

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 1 de
09/01/2012,
publicada em
09/01/2012
Portaria 892 de
29/12/2016,
publicada em
30/12/2016
Portaria 8 de
30/11/2018,
publicada em
04/12/2018
Portaria 91 de
02/02/2018,
publicada em
05/02/2018
Portaria 245 de
06/04/2018,
publicada em
09/04/2018
Resolução s/n de
03/08/2015,
publicada em
03/08/2015
Portaria 248 de
30/06/2016,
publicada em
01/07/2016
Portaria 575 de
23/08/2018,
publicada em
27/08/2018
Resolução 186 de
21.11.2018
Resolução s/n de
04/01/2016,
publicada em
04/01/2016
Portaria 72 de
29/01/2015,
publicada em
30/01/2015
Portaria 638 de
21/10/2016,
publicado em
24/10/2016
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 657 de
28/09/2018,
publicada em
01/10/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 657 de
28/09/2018,
publicada em
01/10/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,

ENADE

CAMPUS

Educação
Presencial

CPC FAIXA

MODALIDADE

Bacharelado

CONCEITO DE
CURSO

GRAU

ENFERMAGEM

ÚLTIMO ATO LEGAL

CA1:L10URSO

PDI - 2018-2022

5

3

3

4

3

3

2

3

2

4

2

4

2

4

2

4

4

3

4

3

4

3

2

3

4

4

4

4

3

3

3

2

53

CONCEITO DE
CURSO

CPC FAIXA

ENADE

ÚLTIMO ATO LEGAL

TIPO DO ATO

VAGAS OFERTADAS

CAMPUS

MODALIDADE

GRAU

CA1:L10URSO

FMU

4

3

3

3

3

3

3

3

publicada em
02/03/2018

GASTRONOMIA

Tecnológico

Educação
Presencial

GEOGRAFIA

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

200

Autorização

GESTÃO AMBIENTAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

250

Renovação de
Reconhecimento

GESTÃO AMBIENTAL

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

GESTÃO COMERCIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

260

Renovação de
Reconhecimento

GESTÃO COMERCIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Morumbi

160

Autorização

GESTÃO COMERCIAL

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

320

Reconhecimento

GESTÃO DA
QUALIDADE

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

280

Renovação de
Reconhecimento

GESTÃO DA
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

GESTÃO DE
RECURSOS
HUMANOS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

670

Renovação de
Reconhecimento

GESTÃO DE
RECURSOS
HUMANOS

Tecnológico

Educação
Presencial

Morumbi

160

Renovação de
Reconhecimento

SEGURANÇA NO
TRABALHO

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

GESTÃO DE
RECURSOS
HUMANOS

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

320

Reconhecimento

GESTÃO FINANCEIRA

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

440

Renovação de
Reconhecimento

54

Liberdade

300

Renovação de
Reconhecimento

Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Resolução 148 de
13/12/2017,
publicada em
21/12/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria s/n de
04/01/2016,
publicada em
04/01/2016
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria s/n de
27/02/2012,
publicada em
27/02/2012
Portaria 978 de
12/09/2017,
publicada em
13/09/2017
Resolução 37 de
05/10/2017,
publicada em
05/10/2017
Portaria 528 de
01/08/2018,
publicada em
03/08/2018
Resolução 37 de
05/10/2017,
publicada em
05/10/2017
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 62 de
22/03/2016,
publicada em
28/03/2016
Portaria 729 de
14/07/2017,
publicada em
17/07/2017
Portaria 622 de
23/06/2017,
publicada em
26/06/2017

4

4

2

4

4

3

4

3

4

4

4

5

3

2

4

4

3

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

Morumbi

160

Reconhecimento

GESTÃO FINANCEIRA

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

320

Reconhecimento

GESTÃO HOSPITALAR

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

140

Renovação de
Reconhecimento

GESTÃO HOSPITALAR

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

150

Autorização

HISTÓRIA

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

260

Renovação de
Reconhecimento

HISTÓRIA

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

150

Autorização

HOTELARIA

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

200

Renovação de
Reconhecimento

JOGOS DIGITAIS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

280

Renovação de
Reconhecimento

LETRAS

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

150

Autorização

LETRAS - ESPANHOL

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

160

Renovação de
Reconhecimento

LETRAS - ESPANHOL

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

160

Renovação de
Reconhecimento

LETRAS - INGLÊS

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

220

Renovação de
Reconhecimento

LETRAS PORTUGUÊS

Licenciatura

Educação
Presencial

Vila Mariana

250

Autorização

LETRAS - TRADUTOR

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

250

Renovação de
Reconhecimento

LOGÍSTICA

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

330

Renovação de
Reconhecimento

LOGÍSTICA

Tecnológico

Educação
Presencial

Morumbi

160

Autorização

Portaria 876 de
12/11/2015,
publicado em
13/11/2015
Portaria 1039 de
03/10/2017,
publicada no DOU
04/10/2017
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria s/n de
04/01/2016,
publicada em
04/01/2016
Portaria 914 de
27/12/2018,
publicada em
28/12/2018
Resolução 24 de
22/12/2016,
publicada em
22/12/2016
Portaria 638 de
21/10/2016,
publicado em
24/10/2016
Portaria 375 de
29/05/2018,
publicado em
30/05/2018
Resolução 24 de
22/12/2016,
publicada em
22/12/2016
Portaria 914 de
28/12/2018,
publicada em
27/12/2018
Portaria 286 de
21/12/2012,
publicada em
27/12/2012
Portaria 914 de
28/12/2018,
publicada em
27/12/2018
Resolução s/n de
03/07/2017,
publicada em
03/07/2017
Portaria 528 de
01/08/2018,
publicada em
03/08/2018
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Resolução s/n de
01/04/2009,
publicada em
01/04/2009

ENADE

CAMPUS

Educação
Presencial

CPC FAIXA

MODALIDADE

Tecnológico

CONCEITO DE
CURSO

GRAU

GESTÃO FINANCEIRA

ÚLTIMO ATO LEGAL

CA1:L10URSO

PDI - 2018-2022

3

2

2

4

3

4

4

4

4

4

4

3

2

3

4

3

4

3

2

5

4

4

5

4

4

3

3

3

sem
registro

3

55

56

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

EAD

160

Reconhecimento

MARKETING

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

350

Renovação de
Reconhecimento

MARKETING

Tecnológico

Educação
Presencial

Morumbi

180

Renovação de
Reconhecimento

MARKETING

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

320

Reconhecimento

MATEMÁTICA

Licenciatura

Educação
Presencial

Vila Mariana

160

Reconhecimento

MATEMÁTICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

MECATRÔNICA
INDUSTRIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

260

Renovação de
Reconhecimento

MEDICINA
VETERINÁRIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Ponte Estaiada

550

Renovação de
Reconhecimento

MUSICOTERAPIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

120

Renovação de
Reconhecimento

NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

180

Renovação de
Reconhecimento

NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

250

Autorização

NUTRIÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

440

Renovação de
Reconhecimento

NUTRIÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

280

Renovação de
Reconhecimento

ODONTOLOGIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

340

Renovação de
Reconhecimento

PEDAGOGIA

Licenciatura

Educação
Presencial

Liberdade

525

Renovação de
Reconhecimento

PEDAGOGIA

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

500

Autorização

Portaria 967 de
01/09/2017,
publicada em
04/09/2017
Portaria 622 de
23/06/2017,
publicada em
26/06/2017
Portaria 622 de
23/06/2017,
publicada em
26/06/2017
Portaria 729 de
14/07/2017,
publicada em
17/07/2017
Portaria 866 de
09/11/2015,
publicada em
13/11/2015
Portaria 876 de
12/11/2015,
publicado em
13/11/2015
Portaria 528 de
01/08/2018,
publicada em
03/08/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 43 de
05/02/2014,
publicada em
06/02/2014
Portaria 744 de
25/11/2016,
publicada em
28/11/2016
Portaria s/n de
25/04/2016,
publicada em
25/04/2016
Portaria 819 de
31/12/2014,
publicada em
02/01/2015
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 914 de
28/12/2028,
publicada em
27/12/2018
Resolução s/n de
30/09/2004,
publicada em
30/09/2014

ENADE

CAMPUS

Educação a
Distância

CPC FAIXA

MODALIDADE

Tecnológico

CONCEITO DE
CURSO

GRAU

LOGÍSTICA

ÚLTIMO ATO LEGAL

CA1:L10URSO

FMU

3

3

4

4

4

4

4

3

4

3

3

2

4

3

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

3

3

5

4

4

5

em
análise

3

CAMPUS

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

Educação
Presencial

Itaim Bibi

160

Autorização

PETRÓLEO E GÁS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

PROCESSOS
GERENCIAIS

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

200

Renovação de
Reconhecimento

PROCESSOS
GERENCIAIS

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

320

Reconhecimento

Gestão Pública

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

250

Autorização

Matemática

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Matemática

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Serviço Social

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

320

Autorização

Engenharia De
Produção

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Secretariado
Executivo

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Sistemas De
Informação

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Ciências Econômicas

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Gestão Da Produção
Industrial

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/20q8

Serviços Penais

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Segurança Privada

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Estética E Cosmética

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Segurança Pública

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Ciências Biológicas

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Ciência Da
Computação

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Sistemas Para
Internet

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Engenharia De
Computação

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Redes De
Computadores

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Geografia

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Resolução s/n de
03/08/2015,
publicada em
03/08/2015
Portaria 26 de
11/02/2016,
publicada em
15/02/2016
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 729 de
14/07/2017,
publicada em
17/07/2017
Resolução 022 de 22
dezembro de 2016 do
CDEPE da FMU

ENADE

MODALIDADE

Licenciatura

CPC FAIXA

GRAU

PEDAGOGIA

CONCEITO DE
CURSO

CA1:L10URSO

ÚLTIMO ATO LEGAL

PDI - 2018-2022

3

3

em
análise

3

4

4

em
análise

Resolução Consun 043
de 04 de maio de
2018
Resolução Consun 043
de 04 de maio de
2018
Resolução Cosnun 20
de junho de 2017

57

CAMPUS

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

ÚLTIMO ATO LEGAL

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Ciencias Sociais

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Jogos Digitais

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Gestão Do
Agronegócio

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Design De Interiores

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Design Gráfico

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Letras - Inglês

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Gestão Do Turismo

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Artes Visuais

Licenciatura

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Engenharia De
Controle E
Automacao

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Engenharia Civil

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Design De Animação

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Design De Games

Bacharelado

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Serviços Judiciais

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Eventos

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

Resolução Consunepe
140, de 05/11/2018

Gastronomia

Tecnológico

Educação a
Distância

EAD

200

Autorização

PRODUÇÃO
CULTURAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Vila Mariana

160

Reconhecimento

PSICOLOGIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

500

Renovação de
Reconhecimento

PSICOLOGIA

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

500

Renovação de
Reconhecimento

RADIOLOGIA

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

180

Renovação de
Reconhecimento

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Itaim Bibi

270

Renovação de
Reconhecimento
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Resolução Consun 042
de 01 de junho de
2018
Portaria 181 de
12/05/2016,
publicada em
13/05/2016
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 251 de
16/06/2006,
publicada em
19/06/2006
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Portaria 702 de
18/12/2013,
publicada em
19/12/2013

ENADE

MODALIDADE

Tecnológico

CPC FAIXA

GRAU

Design De Moda

CONCEITO DE
CURSO

CA1:L10URSO

FMU

3

2

3

3

4

3

3

3

3

4

VAGAS OFERTADAS

TIPO DO ATO

Liberdade

480

Renovação de
Reconhecimento

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Bacharelado

Educação
Presencial

Santo Amaro

240

Autorização

SECRETARIADO
EXECUTIVO
TRILÍNGUE

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

250

Renovação de
Reconhecimento

SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

200

Renovação de
Reconhecimento

SERVIÇO SOCIAL

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

200

Renovação de
Reconhecimento

SERVIÇO SOCIAL

Bacharelado

Educação
Presencial

Morumbi

200

Autorização

SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

240

Reconhecimento

SISTEMAS DE
TELECOMUNICAÇÕES

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

160

Reconhecimento

SISTEMAS PARA
INTERNET

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

60

Renovação de
Reconhecimento

ENGENHARIA DA
PRODUÇÃO
MECÂNICA

Bacharelado

Educação
Presencial

Liberdade

100

Renovação de
Reconhecimento

TECNOLOGIA EM
GESTÃO DA
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

Tecnológico

Educação
Presencial

Liberdade

80

Autorização

Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria s/n de
27/02/2012,
publicada em
27/02/2012
Portaria 265 de
03/04/2017,
publicada em
04/04/2017
Portaria 640 de
21/10/2016,
publicada em
24/10/2016
Portaria 134 de
02/03/2018,
publicada em
02/03/2018
Resolução s/n de
01/04/2009,
publicada em
01/04/2009
Portaria 445 de
19/05/2017,
publicada em
22/05/2017
Portaria 493 de
29/06/2015,
publicada em
30/06/2015
Portaria 374 de
29/05/2018,
publicada em
30/05/2018
Portaria 914 de
27/12/2018,
publicada em
28/12/2018

4

ENADE

CAMPUS

Educação
Presencial

CPC FAIXA

MODALIDADE

Bacharelado

CONCEITO DE
CURSO

GRAU

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

ÚLTIMO ATO LEGAL

CA1:L10URSO

PDI - 2018-2022

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3

3

4

4

3

3

Resolução 140 de
05.11.2018

QUADRO 3 - CURSOS DE GRADUAÇÃO FMU.

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO
A articulação entre as modalidades presencial e a distância ocorre por meio das
disciplinas online na modalidade presencial, dentro do limite permitido pela legislação
vigente; dos mecanismos de familiarização com a modalidade a distância, da articulação
entre a sede e os polos, da articulação entre os componentes curriculares no percurso
da formação e dos elementos inovadores ao cumprimento dos conteúdos curriculares e
metodologia de ensino.
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FMU
A incorporação de recursos tecnológicos ocorre por meio do Ambiente Virtual de
Aprendizagem – Blackboard; Sistema de gerenciamento de biblioteca; Sistema Intranet;
Capacitação de gestores e docentes via ambiente virtual; Autoatendimento do Aluno;
Autoatendimento do Professor; Sistema Acadêmico; Laboratórios especializados e
atualizados com as últimas versões de software; Disponibilização de recursos
tecnológicos para o atendimento educacional especializado, tais como: teclado em
Braille, software NVDA, Software ABBYY FineReader, Vlibras e Hand Talk; Realização de
webconferências.
1.5.2.2 Pós-Graduação Lato Sensu
Pós-graduação (Lato Sensu): são cursos elaborados, conforme legislação vigente,
objetivando a especialização de profissionais graduados em diferentes áreas do saber
que desejem investir em formação continuada. O Centro Univeristário FMU possue 157
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, sendo 50 oferecidos na modalidade a distância.
Os cursos ofertados na modalidade a distância, representam uma alternativa de
formação para as pessoas que desejam aprimorar-se, utilizando recursos tecnológicos
que possibilitem a otimização relativa a custo, espaço e tempo de formação. O Campus
de Pós-Graduação do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas está
locaziado na Avenida Vergueiro, 107 – Liberdade – Campus Liberdade.
No que concerne ao perfil dos cursos, no que diz respeito a currículos inovadores,
entende-se que estes possibilitam a formação de profissionais preparados para
enfrentar, com dinamismo e competência, as demandas socioeducacionais da
contemporaneidade. Todas as matrizes curriculares dos cursos da IES possuem direta
relação com a missão e a visão da Instituição, uma vez que contemplam, em seus
currículos, disciplinas, com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento de
competências, pautadas na autonomia discente.
Em se tratando da formação do corpo discente, os cursos, ofertados pela IES, têm
como eixo norteador a adoção de práticas pedagógicas diferenciadas. Prima pelo
desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e pela união
entre teoria e prática desde o primeiro semestre dos cursos. Isso porque a memorização,
típica de processos produtivos rígidos, passa a ser substituída pela capacidade de usar o
conhecimento científico de todas as áreas para resolver novos problemas de modo
original. Busca-se, com isso, promover práticas pedagógicas diferenciadas.
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Na Pós-Graduação Lato Sensu, a FMU oferece uma série de cursos de

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

especialização nas áreas correlatas aos seus cursos de Graduação, sendo eles:

Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 09/2003 CDEPE
Resolução
Enfermagem em Centro
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 03/2017 Cirúrgico Ra E Cme
CDEPE
Resolução
MBA em Gestão Bancária Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 (Banking)
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Filosofia Política, Ética e
Educação
Educação Presencial Liberdade 03/2017 Contemporaneidade
CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
MBA em Marketing
Educação Presencial Liberdade 12/2005 negócios e direito
CDEPE
MBA em Gestão
Resolução
Ciências sociais,
Estratégica do Capital
Educação Presencial Liberdade 10/2010 negócios e direito
Humano
CDEPE
Resolução
Enfermagem no Cuidado
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2016 Pré-Natal
CDEPE
Disfunção
Resolução
Temporomandibular e Dor Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 06/2012 Orofacial
CDEPE
Resolução
Direito Empresarial
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 01/2016 Aplicado
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Direito Penal e Processual Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 06/2016 Penal Contemporâneo
negócios e direito
CDEPE
Enfermagem em Pronto
Socorro

Saúde Coletiva com Ênfase
Resolução
em Estratégia Saúde da
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 09/2014 Família
CDEPE
Resolução
Artes Visuais com enfase
Educação
Educação Presencial Liberdade 06/2012 em Educação
CDEPE
Resolução
Direito Imobiliário e
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 03/2017 Registral
negócios e direito
CDEPE
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MBA em Gestão de
Pessoas -Semipresencial

Ciências sociais,
negócios e direito

Direito Civil

Ciências sociais,
negócios e direito

Enfermagem em
Oncologia

Serviços

Neurociência Aplicada a
Educação

Educação

Direito Penal e Processual
Penal

Ciências sociais,
negócios e direito

Novo Processo Civil:
CPC2015

Ciências sociais,
negócios e direito

Diagnóstico por Imagem Imaginologia

Saúde e bem estar social

Enfermagem em Urgência
Saúde e bem estar social
e Emergência
Biomecânica, Avaliação
Física e Prescrição do
Exercício

Saúde e bem estar social

Enfermagem em Saúde da
Saúde e bem estar social
Família e Comunidade
Enfermagem do Trabalho

Saúde e bem estar social

Pedagogia Empresarial

Ciências sociais,
negócios e direito

MBA - Gestão de Recursos
Ciências sociais,
Humanos (duração de 6
negócios e direito
meses)
Musicoterapia Preventiva
Saúde e bem estar social
e Social
Direito Tributário

62

Ciências sociais,
negócios e direito

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

FMU

Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2017 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 04/2000 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 06/2012 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 12/2011 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 04/2000 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 01/2016 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 06/2008 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2017 –
CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 01/2006 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2009 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2009 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 04/2004 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 12/2011 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade
10/2016
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2001 CDEPE

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

PDI - 2018-2022

Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 03/2017 CDEPE
Resolução
MBA Executivo em Project Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 03/2017 Management
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Ciências, matemática e
Redes de Computadores
Educação Presencial Liberdade 06/2012 computação
CDEPE
Enfermagem Cardiológica

Direito Processual do
Trabalho e Direito do
Trabalho

Resolução
Educação Presencial Liberdade 01/2016 CDEPE
Resolução
Enfermagem Em Pediatria
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 147/2017
e UTI Pediátrica
- CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
Gestão em Gastronomia
Educação Presencial Liberdade 12/2011 negócios e direito
CDEPE
Resolução
MBA em Gestão em
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 09/2013 Franquias
negócios e direito
CDEPE
Trabalho CÇS e
Resolução
Ciências sociais,
Adolescentes Área
Educação Presencial Liberdade 12/2011 negócios e direito
Sociojurídica
CDEPE
Resolução
Trabalho Social com
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Famílias
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Direito do Trabalho e
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 06/2012 Previdenciário
negócios e direito
CDEPE
Engenharia do Meio
Resolução
Engenharia, produção e
Ambiente e
Educação Presencial Liberdade 12/2011 construção
Sustentabilidade
CDEPE
Resolução
MBA em Logística e
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Cadeia de Suprimentos
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Esportes e Atividades de
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2009 Aventura
CDEPE
Resolução
Psicologia Organizacional
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 03/2017 e do Trabalho
CDEPE
Resolução
Educação Infantil
Educação
Educação Presencial Liberdade 05/2003 CDEPE
Ciências sociais,
negócios e direito
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CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

FMU

Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 12/2011 –
CDEPE
Resolução
Enfermagem Obstétrica
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 05/2005 CDEPE
Resolução
Engenharia de Avaliações Engenharia, produção e
Educação Presencial Liberdade 09/2013 e Perícias
construção
CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
MBA em Controladoria
Educação Presencial Liberdade 12/2005 –
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Diagnóstico por Imagem Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 147/2017
Imagenologia
- CDEPE
Resolução
Auditoria em Serviços de
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 06/2012 Enfermagem
CDEPE
Resolução
Direito Processual Civil –
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 147/2017
Teoria e Prática
negócios e direito
- CDEPE
Docência no Ensino
Resolução
Superior (duração de 6
Educação
Educação Presencial Liberdade 12/2011 meses)
CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
Direito Tributário Aplicado
Educação Presencial Liberdade 03/2017 negócios e direito
CDEPE
Resolução
Engenharia em Gestão de Engenharia, produção e
Educação Presencial Liberdade 09/2013 Manutenção
construção
CDEPE
Resolução
Biotecnologia
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 04/2013 CDEPE
Resolução
MBA em Gestão
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Estratégica de Negócios
negócios e direito
CDEPE
Nutrição Clínica: Enfoque
Resolução
no Atendimento em
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 06/2012 Consultório
CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
Direito Processual Civil
Educação Presencial Liberdade 04/2000 negócios e direito
CDEPE
Resolução
Psicopedagogia Clínica e
Educação
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Institucional
CDEPE
Enfermagem em
Neonatologia Intensiva
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Musicoterapia
Organizacional e
Hospitalar
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Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 08/2008 CDEPE

Voleibol - Bases
Metodológicas para o T.
da I. ao Alto R.

Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2014 CDEPE
Resolução
Gestão de Empresas
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2011 Hoteleiras
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Especialização em Cozinha
Serviços
Educação Presencial Liberdade 147/2017
Brasileira
- CDEPE
Resolução
MBA- Gestão Estratégica Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 03/2001 do 3º Setor
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Enfermagem no Cuidado
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2016 Pre Natal
CDEPE
Resolução
Enfermagem em Terapia
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 09/2003 Intensiva
CDEPE
Resolução
Enfermagem em
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 10/2004 Cardiologia
CDEPE
Resolução
Ciências sociais,
Direito do Trabalho
Educação Presencial Liberdade 04/2000 negócios e direito
CDEPE
Resolução
MBA em Finanças
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Corporativas
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Fisioterapia
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 12/2002 Dermatofuncional
CDEPE
Resolução
Direito Empresarial
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 01/2012 Contemporâneo
negócios e direito
CDEPE
MBA em Administração e
Resolução
Gestão de Fitness e
Serviços
Educação Presencial Liberdade 04/2013 Welness
CDEPE
Resolução
Organização e Gestão de Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Políticas Sociais
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Educação Inclusiva
Educação
Educação Presencial Liberdade 06/2012 CDEPE
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MODALIDADE
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NOME DA
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FMU

Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 12/2002 CDEPE
Resolução
Docência na Educação
Educação
Educação Presencial Liberdade 146/2017
Infantil
- CDEPE
Resolução
Treinamento Desportivo
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2014 CDEPE
Resolução
Educação Física Escolar
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2014 CDEPE
Resolução
Docência em Enfermagem Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 06/2012 CDEPE
Resolução
Engenharia de Segurança Engenharia, produção e
Educação Presencial Liberdade 06/2012 do Trabalho
construção
CDEPE
Resolução
Dança Esportiva e de Salão Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2009 CDEPE
Resolução
MBA em Gestão de
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 12/2005 Recursos Humanos
negócios e direito
CDEPE
Resolução
MBA em Comercio
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 08/2017 Exterior
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Enfermagem Obstétrica
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 03/2017 Aplicada
CDEPE
Resolução
Direito Ambiental
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 03/2009 Empresarial
negócios e direito
CDEPE
Resolução
MBA em Gestão e
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2014 Atividades de Academia
CDEPE
Resolução
MBA em Segurança da
Ciências, matemática e
Educação Presencial Liberdade 06/2012 Informação
computação
CDEPE
Resolução
MBA em Gestão de
Ciências sociais,
Educação Presencial Liberdade 0/20 Pessoas
negócios e direito
CDEPE
Resolução
Natação e Atividades
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 01/2014 Aquáticas
CDEPE
Biologia Molecular
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Ética Corporativa e
Compliance

Ciências sociais,
negócios e direito

Psicomotricidade

Saúde e bem estar social

Docência no Ensino
Superior

Educação

Neuropsicologia

Saúde e bem estar social

Acessibilidade

Engenharia, produção e
construção

Enfermagem Oncológica

Saúde e bem estar social

MBA em Marketing e
Gestão de Equipes

Ciências sociais,
negócios e direito

Serviço Social na Área da
Saúde Coletiva

Ciências sociais,
negócios e direito

ENFERMAGEM MÉDICOCIRÚRGICA

Saúde e bem estar social

Fisioterapia NeuroFuncional

Saúde e bem estar social

Enfermagem em Centro
Cirúrgico

Saúde e bem estar social

Gestão do Design

Humanidades e artes

Fisioterapia Pneumológica Saúde e bem estar social
Direito Administrativo

Ciências sociais,
negócios e direito

Enfermagem em Pediatria
Saúde e bem estar social
e U.T.I Pediátrica
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Resolução
Educação Presencial Liberdade 06/2016 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 01/2014 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 04/2000 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 12/2002 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 09/2013 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2017 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 146/2017
- CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 12/2011 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 03/2017 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 12/2002 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 09/2003 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 06/2012 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 09/2001 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 09/2016 CDEPE
Resolução
Educação Presencial Liberdade 06/2012 CDEPE
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Direito do Consumidor
Enfermagem em Saúde
Mental e Psiquiátrica
Gestão de Serviço em
Enfermagem
Nutrição no Esporte e
Exercício
Assessoria e Gestão da
Comunicação

Coolhunting
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ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

Resolução
Educação Presencial Liberdade 08/2001 CDEPE
Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 10/2004 CDEPE
Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 04/2006 CDEPE
Resolução
Saúde e bem estar social Educação Presencial Liberdade 12/2011 CDEPE
Ciências sociais,
negócios e direito

Ciências sociais,
negócios e direito

Comunicação e Marketing Ciências sociais,
negócios e direito
Comunicação em Redes
Sociais

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

FMU

Ciências sociais,
negócios e direito
Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Direito Administrativo

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Direito Ambiental

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Direito Civil

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Direito da Comunicação
Digital

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Direito do Trabalho

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Direito Imobiliário

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Resolução
de 01 de
agosto de
2016
Resolução
de 01 de
agosto de
2016
Resolução
de 01 de
agosto de
2016
Resolução
de 01 de
agosto de
2016
Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Portaria de
24 de

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

PDI - 2018-2022

novembro
de 2016

Educação a
Distância

EaD

Docência da Língua Inglesa Educação

Educação a
Distância

EaD

Docência em Enfermagem Educação

Educação a
Distância

EaD

Direito Internacional

Ciências sociais,
negócios e direito

Docência na Educação
Infantil

Educação

Educação a
Distância

EaD

Docência no Ensino
Superior

Educação

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Empreendedorismo e
Desenvolvimento de
Novos Negócios

Ciências sociais,
negócios e direito

Enfermagem do Trabalho Saúde e bem estar social
Gestão de E-commerce

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Gestão de Projetos e
Portifólios

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Gestão do Varejo

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Gestão em Enfermagem

Saúde e bem estar social

Educação a
Distância

EaD

Gestão Hospitalar

Saúde e bem estar social

Educação a
Distância

EaD

Ciências, matemática e
computação

Educação a
Distância

EaD

Educação

Educação a
Distância

EaD

Jogos Digitais
Libras - Língua Brasileira
de Sinais

Portaria de
24 de
novembro
de 2016
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
Resolução
nº 038 de
24 de
novembro
de 2016
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
25/04/2016
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Portaria
25/04/2016
- CDEPE
Resolução
nº 038 de
24 de
novembro
de 2016
Portaria
24/11/16 CDEPE

Resolução
nº 038 de
24 de
novembro
de 2016
Portaria
24/11/16 CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
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LLM em Direito de
Negócios

EaD

MBA em Comércio
Exterior

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Controladoria

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Finanças e
Banking

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão da
Ciências sociais,
Tecnologia da Informação negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão de
Energia, Petróleo e Gás

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão de
Negócios Imobiliários

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão de
Recursos Humanos

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Educação

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão
Estratégica de Negócios

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Gestão Pública

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Logística e Supply Ciências sociais,
Chain
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Marketing e
Vendas

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

MBA em Serviços de
Saúde

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Negociação e Vendas

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Negócios em Estética

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

Negócios em Gastronomia

Ciências sociais,
negócios e direito

Educação a
Distância

EaD

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

Educação

Educação a
Distância

MBA em Gestão Escolar
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ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

FMU

Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
nº 08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Resolução
10/08/2012
- CDEPE
Portaria
24/11/2016
- CDEPE
Portaria
25/04/2016
- CDEPE
Portaria
25/04/2016
- CDEPE

Negócios em Mídias
Digitais

Ciências sociais,
negócios e direito

ATO DE CRIAÇÃO

CAMPUS

MODALIDADE

ÀREA

NOME DA
ESPECIALIZAÇÃO

PDI - 2018-2022

Portaria
25/04/2016
- CDEPE
Resolução
nº 038 de
24 de
novembro
de 2016
Resolução
10/08/2012
- CDEPE

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Educação a
Distância

EaD

Saúde Pública com Ênfase
Educação a
Saúde e bem estar social
em Saúde da Família
Distância

EaD

Resolução
10/08/2012
- CDEPE

Serviço Social e Gestão de
Educação a
Saúde e bem estar social
Projetos Sociais
Distância

EaD

Resolução
10/08/2012
- CDEPE

Psicopedagogia
Educacional
Educação
Psicopedagogia
Institucional

Educação

QUADRO 4 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU.

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO

1.5.2.3 Pós-Graduação Stricto Sensu
O Centro Universitário FMU, promovendo a livre investigação científica, obteve
em 2006 a autorização CAPES para iniciar as atividades do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu:
• Mestrado Acadêmico em Direito, área de concentração Direito da Sociedade da
Informação.
Em conformidade com o Parecer CES/CFE, de 1965, e demais normas aplicáveis,
estimula-se a pesquisa acadêmica para a formação de cientistas, tendo como objetivos:
a) o atendimento da demanda de docentes de ensino superior;
b) o desenvolvimento da pesquisa científica; e
c) o treinamento de pesquisadores que possam atender às necessidades da
sociedade contemporânea.
Além dos programas de Mestrado Acadêmico e acompanhando o aprimoramento
e a diversidade de oferta do ensino superior na Pós-Graduação Stricto Sensu, o Centro
Universitário FMU obteve a autorização CAPES para iniciar o funcionamento dos seus
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programas de Mestrado Profissional, atento às necessidades sociais de capacitação dos
profissionais para a realização de técnicas, processos ou temáticas importantes para
suprir a demanda do mercado de trabalho, conforme estabelece a Portaria MEC 389, de
23.3.2017 (DOU 24.3.2017, p. 61), e demais normas aplicáveis.
Dessa maneira, foram igualmente obtidas as autorizações e colocados em
funcionamento os seguintes programas de Pós-Graduação Stricto Sensu:
• em 2012, o programa de Mestrado Profissional em Saúde Ambiental;
• em 2014, o programa de Mestrado Profissional em Administração, área de
concentração Governança Corporativa; e
Os programas possuem currículos inovadores e satisfazem plenamente as
demandas

socioeducacionais

e

produtivas

contemporâneas,

com

foco

no

empreendedorismo e no desenvolvimento de competências, pautadas na autonomia
para o desenvolvimento a pesquisa.
NOME DO PROGRAMA DE MESTRADO

LOCAL DA
OFERTA

MESTRADO ACADÊMICO EM DIREITO DA SOCIEDADE DA
INFORMAÇÃO

Campus
Liberdade

MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Campus
Liberdade

ATO DE CRIAÇÃO

Ofício Nº 001/2007, de Portaria MEC Nº 0656, de
02/03/2007 - CDEPE
27/07/2017
03/03/2014

Carta em 09/04/2013
Campus
Liberdade
QUADRO 5 - CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE AMBIENTAL

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO
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RECONHECIMENTO

Portaria MEC Nº 0794, de
12/09/2014
Portaria MEC Nº 0656, de
27/07/2017

PDI - 2018-2022

1.5.2.4 Programas e projetos existentes

O Centro Universitário FMU desenvolve Programas e Projetos que se propõem envolver
a comunidade acadêmica ematividades extensionistas, gerando resultados palpáveis para a
sociedade, considerando um alto padrão de qualidade acadêmica para cumprir a missão
institucional. Os Programas e Projetos estão alinhados às diretrizes da Política de Extensão, que
compreende a extensão como prática acadêmica dialógica entre as IES e a sociedade, que se
realiza na relação com o ensino; ferramenta para buscar respostas às questões sociais,
objetivando a qualidade de vida da população, em especial local e regional; ação interdisciplinar
que contribui para o processo de inclusão social e efetivação dos direitos humanos; e
Instrumento de formação de profissionais tecnicamente competentes e eticamente
comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária.
ÁREA
Ação de Responsabilidade
Social

AÇÃO
AGENDA CULTURAL 15x15

Ações afirmativas de defesa
dos direitos humanos e
igualdade étnico racial

MOSTRA DE CINEMA PARA
TRATAMENTO DE TEMAS
TRANSVERSAIS E DE EDUCAÇÃO
EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO DO
NÍVEL SUPERIOR

Ações afirmativas de defesa
dos direitos humanos e
igualdade étnico racial.

PALESTRAS PARA A COMUNIDADE
INTERNA OU EXTERNA.

Ações de
internacionalização

GLOBAL OFFICE

DESCRIÇÃO
Estabelecida com o propósito de promover as
habilidades artísticas e culturais de sua
comunicada acadêmica, a Agenda Cultural
15×15 abre espaço para apresentações
artísticas de 15 minutos a cada 15 dias, em
temporadas que ocorrem nos meses de abril,
maio, setembro e outubro.
O objetivo da ação é contribuir para o
desenvolvimento de temas transversais como
Ética, Responsabilidade Social, Cidadania,
Questões Socioambientais, e outros temas
exigidos pela legislação do Nível Superior,
utilizando o recurso audiovisual.
Por meio de parcerias com outras instituições
ou comunidades, são realizadas palestras
temas
que
possibilitam
maior
desenvolvimento social na área.
Universidade do Porto em Portugal
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto.
Portugal
Universidade de Lodz na Polônia
Faculty of Economics and Sociology, University
of Lodz.
Room C-133
3/5, POW Street
90-255 Lodz, Poland
Universidade Da Beira Interior
Convento de St. António, 6201-001 Covilhã.
Portugal
Universidade Andrés Bello
Av. República 252, Santiago, Chile
Universidade de Macerata
Via Brunforte, 47, 63900 Fermo
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ÁREA

Responsabilidade Social

Ações de
internacionalização
Capacitação
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AÇÃO

RODAS DE CONVERSA

ORIENTAÇÃO E
ENCAMINHAMENTO DE ALUNOS E
DOCENTES
LAUREATE LANGUAGES ON-LINE
(LLO)

DESCRIÇÃO
O diálogo é uma das formas mais ricas de gerar
conhecimento e transformar a sociedade. Por
isso, a FMU realiza as Rodas de Conversa, uma
iniciativa da área de Responsabilidade Social
com o intuito de fomentar a conscientização e
reflexão da comunidade acadêmica sobre
Diversidade Cultural.
Encaminhamento implicado dos alunos para o
Global Office a fim de serem direcionados
quanto à especificidade da ação.
Plataforma on-line da Laureate de ensino dos
idiomas de espanhol e inglês disponível aos
colaboradores técnicos-administrativos e ao
corpo
docente,
que
promove
o
desenvolvimento
de
habilidades
de
comunicação dos participantes para o melhor
desempenho de suas funções e integração
com a comunidade internacional da Rede.
A Semana de Desenvolvimento Docente da
FMU tem por objetivo recepcionar e integrar
a comunidade acadêmica para o início
semestre letivo e discutir sobre temáticas
relacionadas a atividade docente.

Capacitação

SEMANA DE DESENVOLVIMENTO
DOCENTE

Colaboração

ONECAMPUS

Plataforma on-line que funciona como uma
rede social para o corpo discente da Laureate.
Nele, o discente pode criar um perfil,
conversar com estudantes ao redor do
mundo, fazer amizades, trocar experiências,
assistir
vídeo
aulas,
participar
de
treinamentos, etc.

Colaboração

ONEFACULTY

Colaboração

ONEFOLIO

Desenvolvimento
econômico e social

VISITAS TÉCNICAS

Plataforma on-line que funciona como uma
rede social para o corpo docente da Laureate.
Nele, o docente pode criar um perfil,
conversar com docentes ao redor do mundo,
fazer
amizades,
trocar experiências,
compartilhar
materiais
acadêmicos,
desenvolver pesquisas, participar de
treinamento,
desenvolver
projetos
internacionais, etc.
O OneFolio é uma plataforma on-line para
docentes da Laureate que permite acesso e
compartilhamento de conteúdo acadêmico
digital nos idiomas: inglês, espanhol e
português.
Os cursos de Engenharia e Tecnologia da
Informação realizam visitas técnicas, para
exploração e estudos de ambientes como
indústrias,
fábricas,
empresas,
áreas
ambientais, entre outros, para que os
estudantes possam vivenciar o ambiente
profissional, e ter contato com os profissionais
em seus locais de trabalho. O objetivo é
possibilitar o encontro do acadêmico com o
universo profissional, proporcionando aos
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ÁREA

AÇÃO

Desenvolvimento
econômico e social

OFICINAS ESPECÍFICAS DE TEMAS
QUE TRANSCENDEM O CONTEÚDO
CURRICULAR

Desenvolvimento
econômico e social

MESA REDONDA PESQUISA &
EXTENSÃO

Desenvolvimento
econômico e social

PROGRAMA DE EXTENSÃO

Desenvolvimento
econômico regional,
melhoria da infraestrutura
urbana/local, melhoria das
condições/qualidade de vida
da população e
projetos/ações de inovação
social

INOVAE – SEMANA DE INOVAÇÕES
DA ESCOLA ENGENHARIA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO
participantes uma formação mais ampla. As
visitas técnicas possibilitam observar o
ambiente real, e todos os fatores teóricos
implícitos

Os cursos por meio de suas coordenações,
ofertam diversas oficinas de temas atualmente
utilizados no mercado de trabalho e que não
são abordados pelas disciplinas e componentes
curriculares. É o caso de determinados
softwares e ferramentas, ou algum assunto
específico não possível de ser tratado na carga
horária do curso.
Exemplos:
- Oficina de apresentação de softwares de
Geoprocessamento;
- Oficinas Gerais em laboratórios de Química;
- Oficina de Engine (Motor de Jogos) de Jogos;
- Oficina de Introdução a Linguagem de
Programação;
- Oficina de ferramentas computacionais;
- Oficinas específicas de Desenho para o curso
de Jogos Digitais.
Mesa redonda para debater assuntos
científicos e sua aplicação na prática
profissional e para a comunidade, propiciando
uma atividade relevante no campo da pesquisa
e extensão aos alunos
Programa que contém projetos de extensão,
envolvendo alunos, docentes e comunidade
interna e externa da Escola de Ciências da
Saúde.
É um conjunto de atividades de extensão
universitária, realizados no primeiro semestre,
e se define como o espaço no qual os alunos
podem apresentar seus projetos e protótipos.
É o momento em que as equipes demonstram
o aprendizado, oferecendo ao público soluções
inovadoras e criativas para problemas do
cotidiano da sociedade, das empresas e
pessoas. Além disso, o evento é constituído por
uma diversidade de atividades: Mesas
redondas, Oficinas Práticas, Maratona de
Programação, Batalha de Robôs, Think Tank,
Dojo, Egg Drop, Speekers e novas ações
incorporadas a cada ano, buscando inovação e
lançamento de novos desafios.
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ÁREA

Diversidade, meio
ambiente, memória cultural,
produção artística e
patrimônio cultural
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AÇÃO

HACKATON DA ESCOLA
ENGENHARIAS E TI FMU

Diversidade, meio
ambiente, memória cultural,
produção artística e
patrimônio cultural

REVISTA ELETRÔNICA
ECOA DOS CURSOS DE
ENGENHARIA AMBIENTAL E
SANITÁRIA E TECNOLOGIA EM
GESTÃO AMBIENTAL

Responsabilidade Social

AÇÕES DO BEM

Diversidade, meio
ambiente, memória cultural,
produção artística e
patrimônio cultura.

EXPOSIÇÕES

Eventos Institucionais

FEIRA DE EMPREGABILIDADE E
EMPREENDEDORISMO

Eventos Institucionais

SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

DESCRIÇÃO
O HACKATHON EETI-FMU tem como objetivo
apoiar o desenvolvimento de aplicações e
soluções tecnológicas e criativas bem como
fomentar o empreendedorismo inovador. É um
evento anual realizado no segundo semestre.
Busca incentivar, o trabalho em equipe, e a
busca de soluções inovadoras, e a criatividade.
A cada nova edição do evento, um novo tema,
selecionado de um grupo de situações ainda
sem solução sistematizada é escolhida, num
novo desafio da área tecnológica e de
engenharia proposta aos participantes, para
que o grupo apresente suas soluções.
A Revista ECOA é um veículo de informação,
divulgação e principalmente, interação entre
os alunos de Gestão Ambiental e Engenharia
Ambiental da FMU com toda comunidade
acadêmica. A Revista ECOA está sendo
desenvolvida para fortalecer a importância do
debate das questões ambientais dentro e fora
da Instituição, ressaltando a importâncias das
atividades acadêmicas na formação de nossos
futuros profissionais da área ambiental. Assim,
em suas edições, teremos espaço para
publicação de projetos e pesquisas
desenvolvidas pelos alunos, comunicados da
coordenação, divulgação de eventos e tudo o
que envolve a integração entre alunos,
professores, instituição e sociedade.
Atreladas aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU, as ações
do bem se constituem em iniciativa
institucional que busca promover o bem a
instituições, grupos sociais e comunidades do
entorno dos campi da Instituição.

Mediante alguns eventos e atividades
extraclasse, são realizadas exposições com
vistas aos mais variados temas.
Uma semana de eventos voltados para a
capacitação profissional dos estudantes e
egressos. Para realizá-la, diversos professores
e empresas parceiras são convidados a
realizarem workshops, palestras e afins nas
instalações da FMU, gratuitamente. Além
disso, várias empresas realizam processos
seletivos com estudantes da instituição para
suas vagas.
Evento institucional interdisciplinar e anual,
destinado ao público interno e externo, em
que há a divulgação e informação das áreas
de conhecimentos e de trabalho dos cursos da
FMU através de palestras, mesas-redondas e
apresentação
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ÁREA

Eventos Institucionais

AÇÃO

AÇÃO SAÚDE

Pesquisa, Iniciação
Científica, Tecnológica,
artista e cultural

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO

Pesquisa, Iniciação
Científica, Tecnológica,
artista e cultural

BATALHA DE ROBÔS

Pesquisa, Iniciação
Científica, Tecnológica,
artista e cultural

DESAFIOS EM ENGENHARIA

Pesquisa, Iniciação
Científica, Tecnológica,
artista e cultural

ARDUINO’s DAYS

DESCRIÇÃO
O tradicional evento é realizado anualmente e
promove vários atendimentos gratuitos à
comunidade acadêmica. A FMU abre as portas
para ofertar um dia inteiro de exames e
orientações ao público interno e externo a
partir de ações realizadas pelos quinze cursos
da escola de Ciências da Saúde. A ação de
extensão
universitária
é
voltada
à
responsabilidade social, ética, sustentabilidade
e cidadania e tem como objetivo promover a
relação direta com a comunidade.
A Maratona de Programação tem por objetivo
inserir os alunos no contexto da resolução de
problemas computacionais, com a finalidade
de incentivar o aprendizado da programação
de computadores. A competição promove a
criatividade, a capacidade de trabalho em
equipe, a busca de novas soluções de software
aplicadas ao mercado de trabalho e a
habilidade de resolver problemas em situação
de pressão.
É uma atividade acadêmica e prática dos cursos
que trabalham com a robótica e, que lançam
como desafio aos estudantes, a criação de
robôs com temáticas como: Robôs de
Combate; Robôs de Futebol; Robôs do tipo
“Segue linha” e Robôs de resgate a salvamento,
cujo objetivo é estimular o desenvolvimento
tecnológico nos estudantes.
Desafio de Gruas do Curso de Engenharia Civil
Aplicar os conhecimentos adquiridos em
disciplinas de Resistência dos Materiais I e II, no
projeto e construção de uma grua com palitos
de picolé, que deverá suportar um
carregamento, rompendo apenas na tensão
projetada. Aplicar os conhecimentos de
materiais de construção e Ciência dos
Materiais no desenvolvimento de uma Bola de
Concreto, que deverá ter esfericidade de
acordo com regras pré-estabelecidas e deverá
ter resistência alta, conforme edital do
IBRACON (Instituto Brasileiro de Concreto).
Maquetes das Engenharias
Aplicar o conhecimento de Desenho técnico e
Desenho Assistido por Computador em
projetar e construir um marco da cidade ou do
mundo em palitos de picolé.
Evento para comemoração do dia do Arduino
para reunir a comunidade para troca de
informações e projetos realizados com a
plataforma. O objetivo é estimular os
estudantes a aprender a programar e montar
seus próprios dispositivos eletrônicos. Isso
gera oportunidade, estimula a criatividade e
pode até mesmo se tornar futuros negócios.
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AÇÃO

Pesquisa, Iniciação
Científica, Tecnológica,
artista e cultural

GRUPO DE TRABALHO – INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

Pesquisa, Iniciação científica
e extensão

PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA

Pesquisa, Iniciação científica
e extensão

SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR DE
PESQUISA

Pesquisa, Iniciação científica
e extensão

CREDENCIAMENTO DE LINHAS DE
PESQUISA

Pesquisa, Iniciação científica
e extensão

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
COM SERES HUMANOS

Premiações

HERE FOR GOOD AWARDS

DESCRIÇÃO
LINHAS DE PESQUISA DESENVOLVIDAS NA
ESCOLA PELOS ALUNOS DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA:
- Automação e Controle Industrial
- Avaliação e aproveitamento de materiais
descartados
- Ciência dos Dados e Inteligência Artificial
- Estudo das propriedades mecânicas dos
materiais aplicados em engenharia.
- Estudos Lúdicos e Processos de Criação
- Estudos sobre Computação de Alto
Desempenho e suas Aplicações
- Gestão e Conservação de Recursos Hídricos
- Grupo de Pesquisa em Patologias e
Engenharia De Estruturas (GPPATEE)
- Impactos Antrópicos e Conservação da
Biodiversidade
- Industria 4.0
- Planejamento, Projeto e Gestão da Cidade
- Química Ambiental e Energias Renováveis
- Reaproveitamento de resíduos sólidos
urbanos, agroindustriais e industriais na
construção civil
- Saúde Ambiental e Engenharia
- Tecnologia, Projeto e Gestão da
Infraestrutura Urbana.
- Transferência de Território, Patrimônio,
Cultura e Sociedade
Objetiva colaborar com o desenvolvimento dos
estudantes sob a orientação de um professor
cadastrado nos grupos de pesquisa.
Promover
as
atividades
científicas
desenvolvidas na instituição abrangendo os
níveis de iniciação científica, especialização e
mestrado.
Cadastrar professores com interesse em
desenvolver atividades de pesquisa e orientar
alunos em suas respectivas linhas de pesquisa
objetivando o aprimoramento da pesquisa e
iniciação científica
Auxilio na implementação de um Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos para
utilização do Complexo FMU
Premiação anual da rede Laureate que visa
reconhecer exemplos excepcionais em toda a
rede do espírito “estamos aqui para o bem e
para
sempre”,
celebrando
àqueles
conectados à organização, sejam estudantes,
graduados, professores ou funcionários
comprometidos com a criação de impacto
social positivo na sua
comunidade e no mundo.
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AÇÃO

Projeto de Responsabilidade
Social

INCLUSÃO SOCIAL: TODOS SOMOS
MIGRANTES!

Projeto de Responsabilidade
Social

FMU SUSTENTÁVEL:
AUMENTANDO A
CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA

Projeto de Responsabilidade
Social

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
FINANCEIROS PARA O FUTURO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO
FINANCEURA DA ESCOLA DE
NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO
O objeto desta parceria é a organização não
governamental Missão Paz, instituição
filantrópica de amparo e acolhida a migrantes
e refugiados, que atua com apoio direto e
efetivo aos migrantes, no que tange à inclusão
dos mesmos na sociedade. A organização é
voltada à inclusão social, geração de empregos,
atendimento médico, atendimento jurídico, e à
acolhida ao migrante, e se tornou um
referencial na cidade de São Paulo e no Brasil.
A Missão Paz não recebe verbas
governamentais, e realiza um trabalho em
rede, apartidário, um diálogo com o governo
nas esferas municipal, estadual e federal,
procura a cidadania universal dos migrantes e a
sua integração com as questões sociais,
econômicas e políticas do país. A organização
não governamental Missão Paz, instituição
filantrópica de amparo e acolhida a migrantes
e refugiados, realizou para a criação e
regulamentação do Projeto de Lei 2.516, assim
como o apoio direto e efetivo aos migrantes,
no que tange à inclusão dos mesmos na
sociedade. A organização é voltada à inclusão
social, geração de empregos, atendimento
médico, atendimento jurídico, e à acolhida ao
migrante, e se tornou um referencial na cidade
de São Paulo e no Brasil.
Promover o debate, as ações práticas, a
educação ambiental, a noção de coletividade,
o comportamento cooperativo, a amizade e
interação, que culminarão com a ampliação da
Consciência Ecológica da juventude paulistana.
Esse projeto é a primeira etapa de uma ação
maior que é nosso futuro núcleo de orientação
financeira. Nosso objetivo inicial, neste
momento, é a formação dos primeiros alunos
do Complexo Educacional, dentre os alunos
cursos de ciências contábeis e administração
de empresas, como educadores financeiros.
Unimos as competências de três professores:
*Celia Braz, experiência com o terceiro setor e
empreendedorismo social. *Elisangela Peña
Munhoz, advogada consumerista, mediadora
de conflitos, com experiência no sistema
financeiro. *Eduardo Folly, administrador com
experiência no sistema financeiro e no terceiro
setor. E a experiência da Associação Bem Gasto
que é formada por professores de educação
financeira. Esperamos realizar uma atividade
colaborativa. Traremos a experiência da
associação para dentro da escola. Eles nos
ajudarão a formar um grupo de orientadores
financeiros, dentre os alunos do segundo
semestre dos cursos acima mencionados. Esta
formação passará pela sensibilização,
formação técnica (econômica) e humana
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Projeto de Responsabilidade
Social
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AÇÃO

NÚCLEO DE APOIO CONTÁBIL E
FISCAL – NAF

DESCRIÇÃO
(atendimento,
mediação)
para
o
desenvolvimento de uma pessoa capaz de
prestar atendimento como orientador
financeiro. Assim, acreditamos que, em
primeiro lugar, traremos a experiência de
empreendedor ismo social para dentro de
casa. No próximo semestre, poderemos
colaborar com a sociedade no sentido de
formar novos alunos que possam realizar
atendimentos a pessoas físicas e pequenos
empreendedores,
complementando
a
formação acadêmica por meio de uma vivência
prática, na prestação de orientação e serviços
de educação financeira. Definimos esta como a
primeira etapa do projeto, porque com esses
primeiros orientadores formados, nós teremos
um conjunto de pessoas com possibilidade de
perpetuar um ciclo virtuoso de consolidação
dessa prática dentro do corpo discente.
O curso de Ciências Contábeis da Escola de
Negócios e Hospitalidade da FMU, em conjunto
com o Global Office FMU, lançam um
importante serviço exclusivo para a população:
O atendimento fiscal. O Projeto iniciou como
um acordo de Cooperação Técnica entre a FMU
e a Receita Federal do Brasil. Os estudantes,
treinados pela equipe da Receita Federal e
supervisionados pelos docentes, promovem
atendimento e orientam gratuitamente quanto
à consulta de situação fiscal, certidão
unificada, MEI, E-Social para empregadas
domésticas e contribuintes cujas declarações
caíram na malha fina. Os alunos são
capacitados
a
esclarecerem
dúvidas,
promovem agendamentos na Receita Federal e
prestam atendimento voltado para o público
interno e externo, ou seja, aos alunos, parentes
de alunos, professores, colaboradores e
comunidade. Além do evidente auxílio direto à
população, sobretudo de baixa renda, essa
iniciativa proporciona valiosas experiências
práticas aos estudantes dos cursos
relacionados, levando-os a aprimorarem os
conhecimentos, habilidades e competências
necessárias à plena atuação do profissional no
mercado. Outro papel importante é que o NAF
desafoga o fluxo de atendimento da Receita
Federal, pois muitos alunos fazem o
atendimento e diminuem o tempo de
atendimento nos Postos da Receita Federal.
Diretamente, o NAF atendeu mais de 1.500
pessoas, mas o impacto é muito maior, porque
enquanto atendemos os contribuintes que
cometeram equívocos em suas declarações, a
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Projeto de Responsabilidade
Social

AÇÃO

AJUDA E ORIENTAÇÃO EM PROL
DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
REFÚGIO

Projeto de Responsabilidade
Social (Administração e
Secretariado)

JOVEM EMPREENDEDOR SOCIAL

Qualidade Acadêmica

MONITORIA VOLUNTÁRIA

DESCRIÇÃO
Receita Federal concentra seus esforços para
identificarem os sonegadores.

Trata-se de um Projeto de Extensão, com cerca
de 200 voluntários envolvidos – entre alunos e
docentes – com uma importante parceria
firmada com
a
ACNUR
Brasil
–
Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Refugiados, onde tem como objetivo a
prestação
de
serviços comunitários
e
atendimentos diretamente aos refugiados.
Entre os auxílios prestados pela FMU está o
oferecimento de aulas para ajudar os
interessados no processo de revalidação de
diploma de ensino superior, que só pode ser
validado
por
uma
instituição
brasileira credenciada no MEC e que ofereça
o curso reconhecidamente no mesmo nível e
área ou equivalente.
O objetivo geral é que os aprendizes tenham
contato com os problemas reais de sua futura
profissão e na busca por soluções processem
os conhecimentos necessários, integrando seu
aprendizado de forma inter, multi e
transdisciplinar. Ao invés de ser apenas o
receptor do conhecimento, o aluno coloca-se
como construtor, ou seja, ele participa
ativamente no processo de construção dos
conteúdos, inclusive tendo a possiblidade de
inovar e ser criativo. Através da Aprendizagem
Baseada em Problemas e Projetos com o
Design thinking conciliam a pesquisa de cunho
acadêmico à prática profissional. Nesta
perspectiva, os alunos observam, escutam,
indagam e investigam os problemas da
comunidade para propor soluções desejáveis e
viáveis relacionando-as à integração dos
conteúdos ministrados durante o curso.
O Programa de Monitoria Voluntária da FMU é
destinado a estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação
presencial, tem como objetivos: I. Estimular o
desenvolvimento da vocação para o magistério
nos estudantes que apresentarem excelência
em seu rendimento escolar; II. Auxiliar o
docente no desenvolvimento das atividades
relacionadas às disciplinas de graduação; III.
Possibilitar aos estudantes aprofundamento de
conhecimentos teóricos e práticos; IV.
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AÇÃO

Responsabilidade Social

AÇÃO SOCIAL – CAMPANHA
PÁSCOA NO PROJETO ESTRELA

Responsabilidade Social

AÇÃO SOCIAL – CAMPANHA
PÁSCOA NA CAMACC

DESCRIÇÃO
Possibilitar o cumprimento de atividades
complementares.
A ação social foi realizada pelo grupo do 7º
semestre do curso de administração do
Campus Morumbi, com orientação do
professor Caio Iochimoto. A ideia dessa ação
foi proporcionar uma Páscoa feliz para crianças
no Projeto Estrela, que tem como missão a
prática de atividades esportivas com crianças
de baixa renda. Para arrecadar as doações, foi
feita uma divulgação nos murais da instituição,
redes sociais, no trabalho de cada integrante
do grupo e também os alunos passaram de sala
em sala fantasiados de coelho pedindo as
doações. O Projeto Estrela é uma ONG que
ajuda as crianças e jovens de baixa renda,
dando a oportunidade de práticas esportivas
educacionais e culturais, localizada na
Rua Iside Betro Lupo Issa, 57 – Jardim São
Judas Tadeu na cidade de Taboão da Serra. É
um projeto social sem fins lucrativos, que tem
por objetivo, proporcionar esporte, educação,
cultura e saúde para crianças, jovens e adultos.
O projeto estrela começou no ano de 2006,
dentro da paróquia Santa Margarida
Maria Alacoque,
sendo
fundado
pelo
casal Lucinaldo Peluqueiro e Maria Zene.
Atualmente o projeto estrela é realizado na
quadra da Escola Emeb Darcy Ribeiro, e conta
com uma equipe de 10 voluntários que ajudam
a realizar as atividades com cerca de 200
alunos (crianças e jovens com idades entre 7 e
17 anos).
A ação social foi realizada pelo grupo do 7º
semestre do curso de administração do
Campus Morumbi, com orientação do
professor Caio Iochimoto. A ideia dessa ação
foi proporcionar uma Páscoa feliz para crianças
da CAMACC, essas crianças que estão em
tratamento do câncer. Para arrecadar as
doações, foi feita uma divulgação nos murais
da instituição, redes sociais, no trabalho de
cada integrante do grupo e também os alunos
passaram de sala em sala fantasiados de
coelho pedindo as doações. A Casa modelo de
apoio a crianças com câncer foi fundada em
setembro de 2002 por um grupo de voluntários
que assim com muitas pessoas, enfrentaram
dificuldades para poder se manter em São
Paulo durante o tratamento oncológico de seus
filhos. A maioria das crianças vem de outros
estados, principalmente, do norte e nordeste
do país, os quais não têm recursos suficientes
como médicos e clínicas especializadas para
diagnósticos complexos. Em muitos casos, o
tratamento é longo com várias internações
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Responsabilidade Social

CAMPANHA DE
PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
DA AIDS

Responsabilidade Social

GLOBAL DAYS OF SERVICE

DESCRIÇÃO
hospitalares, cirurgias, exames e transplantes
que requerem tratamento especial. Muitas
vezes por falta de informação as famílias não
têm conhecimento desse tipo de assistência
que é gratuita e acabam desistindo do
tratamento, pois não tem como se alimentar,
como se locomover pela cidade grande e nem
onde ficar. Missão: Promover a assistência
psicossocial, médica e financeira às crianças
com câncer de famílias carentes de todo
Brasil. Capacidade de no máximo 50 pessoas
(25 crianças + 1 acompanhante por criança).
Faixa etária de 0 a 18 anos. Não tem
enfermeira, pois todo acompanhamento e
medicação é feito nos hospitais. Não tem
cozinheira. As mães ou pais das crianças são
voluntárias (os) e ajudam também a preparar
as refeições, em sistema de revezamento
Os alunos da FMU, junto com 2 médicos
especialistas da BRISTOL MYERS, realizaram
uma
campanha
de
prevenção
e
conscientização sobre a AIDS. E ao desfecho
dessa campanha foi promovida uma palestra
aos alunos da Unidade Morumbi. Com a
participação de aproximadamente 120 alunos.
Este evento distribui gratuitamente cerca de
120 Kit de AIDS ( preservativos masculino e
feminino, cartilha e folheto sobre a doença e
tratamento
disponível)
e
assim
os
participantes puderam levar para casa.
O Global Days of Service é uma iniciativa da
Rede Laureate que visa promover atividades
voltadas à conscientização e ao bem-estar
social e cultural por meio da prestação de
serviços gratuitos à comunidade. Com a
participação do corpo acadêmico e dos
colaboradores do Centro Universitário FMU,
são realizadas: Ação da Saúde: visa
conscientizar e atender a comunidade interna
e externa da Instituição com relação as
questões de saúde, promovendo a melhora da
qualidade de vida, a redução da morbidade e
da mortalidade de uma comunidade;
Atendimentos Jurídicos: o Núcleo de Práticas
Jurídicas (Juizado Especial Cível – JEC)
disponibiliza suporte jurídico à comunidade,
com a oferta de serviços gratuitos prestados
por estudantes voluntários e professores
orientadores;
Projeto
Construindo
Sonhos: promove campanhas de arrecadação
para
auxiliar
Organizações
Não
Governamentais
(ONGs)
e
entidades
filantrópicas. O projeto é uma ação
desenvolvida por todas as instituições da Rede
Laureate no País, com ações pontuais

83

FMU
ÁREA

84

AÇÃO

Responsabilidade Social

JANTANDO NA RUA

Responsabilidade Social

JANTARES PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES CARENTES DA
ASSOCIAÇÃO BIASI

Responsabilidade Social

CONSTRUINDO SONHOS

Responsabilidade Social

PROJETO ECOA – SOLIDÁRIO –
ABRIGO RAINHA IZABEL, GRAAC,
CASA DE REPOUSO XODÓ DA
VOVÓ, AACD, AC CAMARGO
CÂNCER CENTER

Responsabilidade Social

SEMANA DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL

DESCRIÇÃO
desenvolvidas pelo FMU e que conta com a
participação dos colaboradores e professores.
Programa que ofertou média de 500 refeições
a cada 15 dias, no total aproximado de 10.000
refeições, o que produziu, aproximadamente,
10 toneladas de alimento distribuído
Proporcionar melhor qualidade de vida às
crianças e adolescentes atendidos pela
associação. 200 pessoas impactadas
https://www.youtube.com/watch?v=r5FPLjbe
FUw
https://www.youtube.com/watch?v=OUwCqb
a9st0
O programa Construindo Sonhos é um
programa de Responsabilidade Social do
Centro Universitário FMU que tem como
objetivo arrecadarmos doações de produtos
não perecíveis, de higiene, material de
estudo, vestimentas ou brinquedos para uma
entidade carente. Criado a partir do desejo de
desenvolver
uma
ação
simples
de
responsabilidade social voluntária onde todos
os nossos colaboradores (docentes e técnicoadministrativo) pudessem participar. O
programa é gerenciado pelo Recursos
Humanos junto com o comitê formado a cada
edição pelos colaboradores voluntários e
ocorre anualmente.
Estimular ações dirigidas à comunidade
acadêmica de forma a criar interfaces e reunir
esforços que promovam a sinergia entre as
diversas atividades já existentes, estimulando
os discentes a colaborar inclusão social de
pessoas com deficiência visual. Resultados: em
agosto de 2018 foram arrecadados
R$90.000,00 em notas fiscais e em setembro
R$ 500.000,00 em notas fiscais
O Centro Universitário FMU participa da
Semana
de
Responsabilidade
Social,
promovida pela Associação Brasileira de
Mantenedores do Ensino Superior (ABMES),
realizando atendimentos nas áreas da Saúde e
Qualidade de Vida, Saúde Animal, Cidadania,
Arte, Cultura e Educação. As instituições de
ensinos privadas parceiras da ABMES propõem
a realização de uma semana de ações nas áreas
de educação, saúde, cultura, meio ambiente,
entre outros. Algumas das atividades
realizadas durante essa semana são: Evento
Mundial World Cleaned Up Day: iniciativa que
promove, a partir de uma ação coletiva para
coleta de lixo nos arredores da FMU, a
conscientização sobre o descarte irregular de
resíduos nas ruas, além de promover o debate
sobre o impacto social dos resíduos no papel
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Responsabilidade social:
inclusão social

CICLO DE PALESTRAS DO NÚCLEO
SAPIENTIA

Responsabilidade social:
inclusão social

PROJETO DE EXTENSÃO SOLIDÁRIA
ABERTA AO PÚBLICO EM GERAL

DESCRIÇÃO
dos catadores. Projeto ECOA – Solidário: visa
trabalhar a temática responsabilidade social e
desenvolver ações compartilhadas com os
demais cursos das áreas de Negócios e
Hospitalidade e das demais áreas que
constituem a FMU e a Rede Laureate. A
arrecadação de notas fiscais sem CPF para
colaborar com a Fundação Dorina Nowill é um
projeto pioneiro que já resultou no valor de R$
500.000,000 reais em notas fiscais à fundação.
Maratona
de
Responsabilidade
Socioambiental: A Maratona promovida pelo
Núcleo de Estudos do Meio Ambiente – NEMA
debate aspectos socioculturais da sociedade
brasileira e os impactos no meio ambiente,
ampliando os estudos em iniciação científica
com foco na temática de sustentabilidade.
O Ciclo de Palestras organizado pelo Núcleo
Sapientia é uma iniciativa da Escola de
Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da
Informação, aberto ao público interno e
externo à FMU, que tem o objetivo de
fomentar à discussão sobre temas como
Cidadania, Ética, Meio Ambiente, Formação
Profissional,
Sócio
Diversidade,
Multiculturalismo, entre outros temas de
formação geral.
O projeto de extensão solidária da Escola é um
conjunto de ações desenvolvidos que visam
prestar serviços a entidades carentes e sem
fins lucrativos, com os conhecimentos e
habilidades que os discentes possuem,
orientados por docentes, com a finalidade de
compartilhar conhecimentos como softwares
de uso geral e corporativo, ferramentas
computacionais
disponibilizados
em
computadores pessoais, Internet, dispositivos
móveis como tablets e celulares para
esclarecimentos da comunidade interna e
externa. Como exemplos de atividades
desenvolvidas estão o Dia da Inclusão Digital,
no qual os alunos monitores esclarecem
quaisquer
dúvidas
sobre
recursos
computacionais aos participantes, que vão
desde ações simples como ensinar as pessoas a
criar uma conta nas redes sociais, localizar
contatos, elaborar currículo, etc.
A ação solidária para reparo de computadores
de entidades carentes e sem fins lucrativos,
como a atividade realizada com a parceria
Camp Centro, (Entidade sem fins lucrativos que
trabalha na inserção de adolescentes e jovens
no mercado de trabalho, localizada na Rua
Galvão Bueno Nº 83.)
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AÇÃO

Responsabilidade social:
inclusão social

PROGRAMA DE EXTENSÃO,
RESPONSABILIDADE E IMPACTO
SOCIAL DE AJUDA A UMA
COMUNIDADE

Responsabilidade social:
inclusão social

NPJ – NÚCLEO DE PRÁTICA
JURÍDICA

DESCRIÇÃO
Projetos em desenvolvimento na escola em
2018:
1) PROJETO LIMPA BRASIL: Em parceria
(firmada com o Nacional) com o Instituto Limpa
Brasil e com a Escola de Comunicação, para
atividades de educação ambiental relacionadas
a problemática dos resíduos sólidos.
2) PROJETO PRATO VERDE SUSTENTÁVEL:
prevê a realização de atividades de
implementação de hortas orgânicas em
comunidades e escolas da rede pública bem
como realização de cursos de capacitação
profissional para atuar com consultoria
profissional na área.
3) PROJETO TECNOSUCATA: prevê a coleta de
resíduos eletroeletrônicos para confecção de
brinquedos que serão doados para crianças
carentes. O projeto prevê parcerias com
entidades que trabalham com a coleta destes
resíduos.
4) PROJETO FORÇA MENINAS: em parceria com
a Ong Força Meninas, prevê grupos de
discussão sobre questões de gênero e o papel
da mulher no mercado profissional.
5) PROJETO GEOPROCESSAMENTO PARA
CIDADANIA: prevê a realização de palestras
sobre a ferramenta de geoprocessamento para
uso de entidades sociais que queiram mapear
dados de relevância para orientar suas ações.
6) COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL
FMU/FIAM-FAAM E MOSTRA ECOFALANTE DE
CINEMA AMBIENTAL: em parceria com a escola
de
comunicação,
para
exibição
de
documentários socioambientais durante a
Maratona de Responsabilidade Social da FMU.
O qual conta com sede própria na rua Taguá e
promove o atendimento jurídico para causas
de menor complexidade em favor da
comunidade de São Paulo. Professores do
curso de Direito da FMU atendem o público
que tenha problemas jurídicos e são
acompanhados de estudantes de curso os
quais fazem estágio no NPJ. Além disso, o NPJ
está vinculado ao Juizado Especial Cível que é
um órgão do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo e que promove audiências de conciliação
entre as partes em conflito e também, por
possuir um Juiz titular, julga as causas nas quais
não haja acordo entre as partes. Vale ressaltar
que o NPJ foi certificado com a nota mais alta
pelo Judiciário do Estado de São Paulo: o selo
de ouro. Em dados aproximados: são
realizados anualmente cerca de 4.500
atendimentos a comunidade, cerca de 4.000
processos estão em andamento e 1.200
audiências de conciliação são realizadas
anualmente.
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ÁREA

AÇÃO

Responsabilidade social:
inclusão social

POP – PROGRAMA DE
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Responsabilidade social:
inclusão social

CEPA – CURSO DE ESTÁGIO
PROFISSIONAL EM ADVOCACIA

Responsabilidade social:
inclusão social

AÇÃO SAÚDE

Trote Solidário

DOAÇÃO DE SANGUE

DESCRIÇÃO
Oferecido sem custo adicional a todos os
alunos do curso de Direito da FMU que estejam
nos dois últimos semestres. Tratam-se de aula
aos sábados com os mais destacados
professores e envolvendo as principais áreas
de conhecimento da graduação. O objetivo é
melhorar a formação dos egressos no mercado
de trabalho.
Que oferece sem custo adicional a todos os
alunos de Direito da FMU aulas práticas aos
sábados desde o 7º semestre do curso para
que os alunos tenham aula de como elaborar
petições, ações judiciais e demais peças
processuais. Além da aula de orientação o
aluno elabora peças que são corrigidas pelos
professores e devolvidas para o aluno aprenda
com erros e acertos e componha um arquivo
com as principais peças processuais para a sua
vida profissional. Sendo importante ressaltar
que a participação no CEPA garante aos alunos
a obtenção da carteira da OAB/SP de estágio.
Sendo certo que a FMU é uma das únicas
instituições cadastradas pela OAB/SP para
oferecer esse programa.
Grande ação de responsabilidade social com
participação dos 15 cursos da Escola, com
vistas a prestação de serviços à comunidade
interna e externa a FMU, com foco na
prevenção de doenças e promoção da saúde.
Atendimentos clínicos 2016: Pacientes
atendidos: 24.394; Serviços prestados: 75.245.
Ação de Saúde 2017: Estudantes voluntários:
2.200; Docentes voluntários: 100; Horas de
voluntariado:
25.300
horas;
Serviços
prestados: 10.000
Na Pró-Sangue a campanha "Você é a gota que
falta FMU" é realizada desde 2016.
Considerando que cada bolsa de sangue é
fracionada em até 4 hemocomponentes, no
total já foram atendidas mais de 200 vidas.

QUADRO 6: PROGRAMAS E PROJETOS FMU
Fonte: Gerências Acadêmica.

Apresentado o perfil institucional, inicia-se o Capítulo 2 que aborda a
organização acadêmico-administrativo, retratando a estrutura organizacional e os
processos de gestão acadêmica; a autonomia, instâncias de decisão e organograma; as
competências e decisões dos órgãos colegiados; as formas de participação comunidade
acadêmica e mandato nos órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos
acadêmicos; as ações de transparência, sistematização e divulgação de informações,
parcerias e decisões colegiadas; e a apropriação pela comunidade acadêmica.
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Dessa forma, o próximo capítulo apresenta a estrutura organizacional, instâncias
de decisão e organograma com seus respectivos órgãos normativos, consultivos e de
deliberação participativa; deliberativo-executivos; deliberativo-executivos de apoio
institucional; Ouvidoria; relação com a Mantenedora; e Relação com a Comunidade,
Instituições e Empresas.
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2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
O Centro Universitário FMU, instituição de Ensino Superior privada, integrante do
Sistema Federal de ensino, com sede e limite territorial de atuação circunscrito ao
município de São Paulo, Estado de São Paulo, é mantido pelas FACULDADES
METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
com fins lucrativos, sociedade civil, com sede e foro na Rua Taguá, número 150, Bairro
Liberdade, CEP 01508-010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob
o número 63.063.689/0001-13, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta
Comercial de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.228.310.71-6.
A organização acadêmico-administrativa norteia as orientações e tomadas de
decisão pertinentes à vida acadêmica e administrativa institucional, proporciona base
às ações de todos os segmentos envolvidos no processo educativo e visa ao
fortalecimento da identidade da Instituição. Desta forma, o Centro Universitário FMU,
no gozo de sua autonomia didático-pedagógica, administrativa e disciplinar, é regida
pelos seguintes instrumentos:
I.

pela Constituição da República Federativa do Brasil e demais
legislações vigentes;

II.

pelas Normas Brasileiras do Ensino Superior;

III.

pelo Estatuto da Mantenedora, no que couber;

IV.

pelo presente Estatuto e o Regimento Geral;

V.

pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

VI.

por seu Projeto Pedagógico Institucional; e

VII.

pelas Resoluções de seus Órgãos e Atos do Reitor.

O Estatuto do Centro Universitário FMU explicita, com clareza, a estrutura
organizacional da Instituição e o Regimento Geral que, por sua vez, disciplina suas
atribuições, a forma de cumpri-las e lhe assegura a necessária autonomia administrativa
e acadêmica em suas relações com a mantenedora.
O modus operandi da estrutura como um todo gira em torno de políticas
institucionais que são operacionalizadas por programas institucionais. As políticas e os
programas nascem do coletivo, porque, assim como existem as instâncias decisórias,
também existe uma forma de gestão democrática e participativa que, nascendo da
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Reitoria, permeia o todo institucional. Este, sempre será maior do que a soma das partes
na IES.
Os processos de gestão institucional estão pautados na missão e valores
institucionais, organizados e orientados em conformidade com seus objetivos,
consideram a autonomia e a representatividade dos segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil organizada, regulamentam o mandato dos membros que
compõem os órgãos colegiados e sistematizam e divulgam as decisões colegiadas, cuja
apropriação pela comunidade interna é assegurada.
2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, INSTÂNCIAS DE DECISÃO E ORGANOGRAMA
Verifica-se, em síntese, na figura abaixo, a estrutura organizacional do Centro
Universitário FMU, constatando-se a linha de gestão democrática e participativa
adotada institucionalmente.

FIGURA 2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL FMU

FONTE: REITORIA.

Por sua vez, o Centro Universitário FMU também se preocupa com as relações
entre os órgãos colegiados, a gestão e todos os atores do processo acadêmico, de modo
a garantir sua representatividade institucional perante seus públicos, como pode ser
visto na Figura 02.
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FIGURA 3 - REPRESENTATIVIDADE INSTITUCIONAL

Fonte: Estatuto FMU.
Essa análise institucional permite constatar, também, o princípio pedagógico da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, defendido neste PDI, já que coloca
as três atividades-fim num plano idêntico, através das Gerências de Escola, plano
nivelado com as Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico, principalmente no
que diz respeito à Qualidade Acadêmica, Regulação e Suporte Acadêmico, Planejamento
Acadêmico e Inovação e Empregabilidade. Isso equivale a dizer que o acadêmico e o
administrativo não medem forças entre si, equiparam-se, amparam-se e estão
mutuamente voltados para a mesma missão e alicerçados no olhar comum e
direcionado por sua visão.
Destaca-se que a representação discente é ainda mais atuante por meio dos
Movimentos Estudantis: Atléticas e Embaixadores Estudantis.
Além disso, os órgãos colegiados possuem regulamentos próprios que definem,
entre outros, as atribuições presentes no Estatuto e Regimento Institucional, a
composição e o mandato dos seus membros nomedos por Ato da Reitoria. Os registros
das reuniões ocorrem por meio de atas, calendários aprovados e outros documentos
que comprovam a presença e a participação dos segmentos da comunidade acadêmica
e sociedade civil organizada, quando for o caso. No que se refere às decisões dos órgãos
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colegiados, estas são sistematizadas e divulgadas por meio de políticas, pareceres,
relatórios, atos normativos e autorizativos específicos, bem como pelas atas de suas
reuniões, sendo assegurada a apropriação pela comunidade interna.
São órgãos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU:
Conselho Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE; Conselho de
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade – CAADE; Comissão Própria de Avaliação –
CPA; Comitê de Ética em Pesquisa – CEP; Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA;
Colegiado de Curso; Núcleo Docente Estruturante – NDE; Reitoria; Coordenações de
Pós-Graduação Lato Sensu; Coordenações de Pós-Graduação Stricto Sensu; Gerências de
Escolas; Coordenações de Curso; Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico;
Coordenações de Apoio Corporativo e Ouvidoria.
O Estatuto, o Regimento Geral e os atos normativos da FMU contemplam as
atribuições de seus colegiados institucionais. A seguir, apresentam-se as competências,
a composição e as atribuições de cada um dos colegiados institucionais, representados
na Quadro 03.
ÓRGÃO COLEGIADO
Conselho Superior
Universitário e de Ensino,
Pesquisa e Extensão
(CONSUNEPE)
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COMPETÊNCIAS
Órgão máximo de natureza
normativa, consultiva e
deliberativa em matéria
administrativa, didático-científica,
disciplinar e, também, de
acompanhamento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão,
contando em sua composição com
a representação de todos os
segmentos da comunidade
acadêmica.

COMPOSIÇÃO
Membros Natos:
• Reitor;
• Gerentes de Escolas;
• Coordenador da Pós-Graduação
Lato e Stricto Sensu;
• Coordenador da CPA;
• Secretário Geral;
Representantes:
• Entidade Mantenedora;
• Coordenações Corporativas de
Suporte Acadêmico;
• Coordenações de Curso de
graduação;
• Coordenações de Apoio
Corporativo;
• Educação a Distância;
• Corpo docente da graduação e
da pós-graduação;
• Tutores;
• Corpo discente da graduação e
pós-graduação;
• Corpo técnico-administrativo;
• Sociedade civil organizada.
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Conselho de Ações
Afirmativas, Diversidade
e Equidade (CAADE)

Órgão colegiado que possui
atribuições consultivas,
deliberativas e normativas em
matérias relacionadas à igualdade,
diversidade, acessibilidade plena,
inclusão, direitos humanos e
convivência positiva no espaço
acadêmico.

Membros natos:
• Reitor;
• Gerentes de Escolas;
• Titulares das Coordenações
Corporativas de Suporte
Acadêmico;
• Coordenador da CPA;
Representantes do:
• Corpo docente da graduação e
da pós-graduação;
• Corpo discente da graduação e
da pós-graduação; e
• Corpo técnico-administrativo.

Comissão Própria de
Avaliação (CPA)

Órgão autônomo e colegiado,
responsável pela condução da
Autoavaliação Institucional, tendo
por objetivo a melhoria da
qualidade acadêmica, a orientação
da expansão da oferta de serviços
educacionais, o aumento
permanente de sua eficácia
institucional e a efetividade
acadêmica e social.
Órgão autônomo e colegiado, de
natureza técnico-científica,
responsável por analisar e fiscalizar
a realização de pesquisa social,
clínica e experimental, envolvendo
seres humanos
Órgão interdisciplinar e
independentedorinha, de natureza
técnico-científica, responsável por
analisar e fiscalizar a realização de
procedimentos de pesquisas e
ensino que envolvam animais
Órgão de natureza deliberativa,
normativa e consultiva no âmbito
de cada curso.

Um Coordenador e
representantes do corpo docente,
corpo discente, corpo técnicoadministrativo e sociedade civil
organizada.

Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP)

Comissão de Ética na
Utilização de Animais (CEUA)

Colegiado de Curso

Constituído por 7 (sete) docentes e
um representante do Conselho
Municipal de Saúde.

• Médicos veterinários e biólogos;
• Docentes e pesquisadores na
área específica;
• Representante de sociedade
protetoras de animais.
Integrado pelo Coordenador do
Curso e representantes dos
docentes, tutores, egressos, técnicoadministrativos e discentes.

QUADRO 6 - COLEGIADOS FMU

FONTE: ESTATUTO DA FMU.

As instâncias de decisão são assim configuradas:
•

Normativa, consultiva e de deliberação participativa: Conselho
Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE; Conselho de
Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade – CAADE; Colegiado de Curso;
Núcleo Docente Estruturante – NDE; Comitê de Ética em Pesquisa – CEP;
e Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA.
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•

Deliberativo-executivas: Reitoria; Coordenação de Pós-Graduação Lato
Sensu; Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu; Gerências de
Escola e Coordenações de Curso.

•

Deliberativo-executivas

de

apoio

institucional:

Coordenações

Corporativas de Suporte Acadêmico e Coordenações de Apoio
Corporativo.
2.2 ÓRGÃOS NORMATIVO-CONSULTIVO-DELIBERATIVOS
Os conselhos colegiados são órgãos autônomos e, conforme definido nos
documentos normativos institucionais, possuem a representatividade da comunidade
acadêmica – docentes, discente, técnico-administrativos, tutores e representantes da
comunidade civil organizada. Para além da participação nos órgãos colegiados, em
qualquer tempo, os professores e os estudantes podem ser convidados a participar de
reuniões e atividades com o corpo diretivo, desde que tenham em pauta interesses
relevantes à IES ou em situações de apresentação de projetos e ideias que incluam
objetivos comuns.
Em razão de sua natureza e de suas funções precípuas, a IES é uma entidade que
se caracteriza pelo diálogo permanente com sua comunidade interna e externa. Receber
informação, analisá-la em todas as suas dimensões e emitir respostas à comunidade
constituem aspectos inerentes ao sistema de comunicação de uma IES, que vive
intensamente a relação entre instituição e sociedade.
O Reitor preside quaisquer reuniões dos órgãos colegiados a que comparecer,
com direito a voz e voto.
2.2.1 Conselho Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão – ConsUnEPE
O Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsUnEPE), órgão
máximo de natureza normativa, consultiva e deliberativa em matéria administrativa,
didático-científica, disciplinar e de acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa
e extensão, tem seu funcionamento definido no Estatuto e Regumento Geral do Centro
Universitário FMU e conta em sua composição com a representação de todos os
segmentos da comunidade acadêmica, sendo constituído:
I.
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pelo Reitor, seu Presidente;
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II.

por 01 (hum) representante da Entidade Mantenedora, indicado por
ela;

III.

por 01 (hum) representante de cada uma das Coordenações
Corporativas de Suporte Acadêmico, a saber: Regulação e Suporte
Acadêmico, Qualidade Acadêmica e Planejamento Acadêmico;

IV.

pelos Gerentes de Escola;

V.

por 02 (dois) representantes das Coordenações de Curso, sendo um da
graduação e outro da pós-graduação, indicados pelos Gerentes de
Escola;

VI.

pelo Coordenador de Pós-Graduação Lato Sensu;

VII.

pelo Coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu;

VIII.

por 01 (hum) representante das Gerências ou Coordenações de Apoio
Corporativo, tais como: Recursos Humanos, Tecnologia da Informação,
Operações, Marketing, indicado por estas;

IX.

por 01 (hum) representante da Educação a Distância, indicado pelo
Nucleo de Educação a Distância - NEaD;

X.

pelo Coordenador da CPA;

XI.

pelo Secretário Geral;

XII.

por 02 (dois) representantes do corpo docente, sendo um da graduação
e outro da pós-graduação, indicados pelas Coordenações de Curso e
Gerências de Escola;

XIII.

por 02 (dois) representantes dos professores-tutores;

XIV.

por 02 (dois) representantes do corpo discente, sendo um da graduação
e outro da pós-graduação, indicados pelas Coordenações de Curso e
Gerências de Escola;

XV.

por 02 (dois) representantes do corpo técnico-administrativo, indicados
pela Gerência de Recursos Humanos;

XVI.

por 01 (hum) representante da sociedade civil organizada, indicado por
entidade de comprovado reconhecimento público.

Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. O
Reitor e os titulares dos cargos que integram a composição do ConsUnEPE são membros
natos. Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
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Compete ao Conselho Universitário e de Ensino Pesquisa e Extensão:
I.

homologar os documentos estratégicos institucionais - PDI, PPI, Estatuto
e suas alterações, submetendo-os, quando for o caso, à aprovação do
Órgão Competente do Ministério da Educação;

II.

homologar o orçamento anual do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU;

III.

homologar e autorizar acordos, parcerias ou convênios com instituições
nacionais estrangeiras, de acordo com as normas emanadas pela
Mantenedora;

IV.

apreciar os relatórios de planos e projetos desenvolvidos pelos órgãos
executivos;

V.

outorgar títulos honoríficos e de benemerência;

VI.

criar, incorporar, modificar e extinguir órgãos, obedecendo às normas
emanadas da Mantenedora e legislação em vigor;

VII.

deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua
competência prevista neste Estatuto e no Regimento do Centro
Universitário como instância superior e final.

VIII.
IX.

promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão;
aprovar diretrizes, programas, bases e normas para o ensino, a pesquisa
e a extensão, visando ao alinhamento das práticas das áreas no âmbito
do Centro Universitário;

X.

avaliar a execução do regime didático, cumprimento de programas de
ensino, pesquisa e atividades de extensão, propondo ações de
aperfeiçoamento;

XI.

aprovar a criação, incorporação, modificação e extinção de cursos e
programas educacionais, previstos em lei, obedecendo às normas
internas e às normas emanadas do poder público;

XII.

aprovar normas e guias disciplinares e de funcionamento acadêmico do
Centro Universitário;

XIII.

acompanhar o planejamento, a implementação, a avaliação e a aplicação
de melhorias contínuas nas atividades do Centro Universitário;
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XIV.

aprovar Projetos Pedagógicos de Cursos ofertados;

XV.

aprovar o Calendário Acadêmico;
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XVI.

aprovar edital dos processos seletivos, suas normas e providências;

XVII.

deliberar sobre questões relativas ao rendimento acadêmico;

XVIII.

estabelecer o número de vagas iniciais dos cursos novos e alterar o
número de vagas dos cursos já existentes, no âmbito de sua autonomia;

XIX.

aprovar projetos de pesquisa e de extensão;

XX.

aprovar editais no âmbito de sua competência;

XXI.

constituir comissões e comitês para atuarem no âmbito de sua
competência;

XXII.

deliberar sobre as consultas que lhe forem encaminhadas;

XXIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor;

XXIV.

solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Estatuto e do Regimento Geral.

2.2.2 Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade - CAADE
O Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade é órgão colegiado que
possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas em matérias relacionadas à
igualdade, diversidade, acessibilidade plena, inclusão, direitos humanos e convivência
positiva no espaço acadêmico e é integrado pelos seguintes membros:
I.

pelo Reitor, seu Presidente;

II.

pelas Gerências de Escola;

III.

pelos titulares das Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico:
Regulação e Suporte Acadêmico, Qualidade Acadêmica e Planejamento
Acadêmico;

IV.

pelo Coordenador da CPA;

V.

por 02 (dois) representantes do corpo docente, sendo um da Graduação
e um da Pós-Graduação, indicados pelos Gerentes de Escola;

VI.

por 02 (dois) representes do corpo discente, sendo um da Graduação e
um da Pós-Graduação, indicados pelas Coordenações de Curso e
Gerências de Escola;

VII.

por 02 (dois) representantes do Corpo Técnico-Administrativo, indicados
pela Gerência de Recursos Humanos.
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Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo
discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. O
Reitor é membro nato. Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Compete ao Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade:
I.

propor ações visando à integração de estudantes de forma equânime, em
termos de direitos e oportunidades;

II.

promover ações de entendimento das diferenças, da importância do
respeito à singularidade e à diversidade;

III.

avaliar permanentemente as ações institucionais voltadas à equidade de
acesso e permanência, incluindo a análise do sucesso dos egressos e das
condições de ensino aprendizagem;

IV.

avaliar o desenvolvimento de ações afirmativas no Centro Universitário;

V.

promover a inserção transversal da abordagem de questões relacionadas
à diversidade e equidade nos Projetos Pedagógicos de Curso;

VI.

assegurar condições para a formação de docentes como agentes de
promoção de equidade no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão,
por meio da capacitação;

VII.

assegurar o cumprimento do Plano de Garantia de Acessibilidade em
conformidade com legislação vigente;

VIII.

propor medidas de conscientização sobre o tema e ações destinadas a
promover a cultura de paz na instituição;

IX.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor.

2.2.3 Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela condução da
Autoavaliação Institucional, tem por objetivo a melhoria da qualidade acadêmica, a
orientação da expansão da oferta de serviços educacionais, o aumento permanente de
sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Sua constituição é
caracterizada pelo princípio da paridade, formada por:
I.

01 (hum) Coordenador da Comissão Própria de Avaliação, indicado e
nomeado pela Reitoria;
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II.

03 (três) representantes do corpo docente, indicados pelos Gerentes de
Escola, sendo facultada a estes a consideração de indicação por parte de
órgãos ou associações representativas de docentes;

III.

03 (três) representantes do corpo discente, indicados pelos Gerentes e
Coordenadores de Curso, sendo facultado a estes, a consideração de
indicação por parte de órgãos ou associações representativas de
discentes;

IV.

03 (três) representantes do corpo técnico-administrativo, indicados
pelos Gestores Administrativos;

V.

03 (três) representantes da sociedade civil organizada, indicados pelos
respectivos órgãos que representam.

Os membros da CPA serão selecionados por cada segmento e nomeados por ato
do Reitor, com ampla divulgação da sua composição e das suas atividades. Os
integrantes da CPA terão mandato de dois anos, permitida a recondução.
A CPA se reúne mensalmente, em sala própria, e os registros da sua atuação
estão nos espaços físicos e virtuais do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU.
Compete à Comissão Própria de Avaliação - CPA:
I.

conceber a estruturação do processo de autoavaliação institucional;

II.

orientar conceitual e tecnicamente as diversas etapas do processo

avaliativo;
III.

planejar a comunicação com a comunidade acadêmica referente ao

processo avaliativo, desde a sensibilização à apresentação de resultados;
IV.

referir e ponderar as dinâmicas, diretrizes e mecanismos internos da

avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos discentes;
V.

determinar diretivas e indicadores para a organização dos processos

internos de avaliação, examinar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar
recomendações à gestão superior da instituição;
VI.

acompanhar continuamente o Plano de Desenvolvimento Institucional

(PDI), indicando modificações ou revisões, quando for o caso;
VII.

acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da

Educação, efetuando estudos sobre os relatórios avaliativos institucionais e dos cursos
ministrados pela Instituição;
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VIII.

desenvolver propostas para a melhoria da qualidade do ensino

desenvolvido pela Instituição, em parceria com as diretorias, com base nas análises e
recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e nas avaliações
realizadas pelo Ministério da Educação;
IX.

submeter, anualmente, à aprovação da Reitoria, o relatório de atividades

do ano finalizado;
X.

realizar reuniões semestrais ordinárias convocadas pelo Coordenador da

CPA e extraordinárias, quando necessárias.
2.2.4 Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
A avaliação e aprovação dos critérios éticos empregados a todos os projetos de
pesquisa que envolvem humanos e pretendem ser executados na instituição devem,
obrigatoriamente, ser submetidos à Plataforma Brasil para encaminhamento ao comitê
de ética designado pelo sistema CEP/CONEP, em nome do Pesquisador Responsável.
No Centro Universitário FMU a obrigatoriedade de obtenção de aprovação para
execução de trabalhos desta natureza através de comitê de pesquisa externo indicado
pela Plataforma Brasil ocorre em razão da instituição estar em processo de
implementação de um comitê próprio de ética para pesquisa envolvendo seres
humanos, sendo assim até a finalização do processo e com o intuito de fomentar as
atividades de pesquisa, o Centro Universitário FMU dispõe de um Comitê Institucional
de Pesquisa e Iniciação científica denominado Grupo de Trabalho de Pesquisa e Iniciação
Científica (GT-IC) que se constitui como uma instância colegiada multidisciplinar,
transdisciplinar e autônoma, de caráter ético-científico consultivo, deliberativo e
educativo e que tem como finalidade organizar institucionalmente as atividades de
pesquisa e iniciação científica, apreciando e acompanhando a execução dos projetos a
ele submetidos, após submissão a Plataforma Brasil. Compete ao GT-IC garantir que
todas as atividades de pesquisa desenvolvidas na instituição cumpram os requisitos
éticos estabelecidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS),
acompanhar e promover a discussão da política de pesquisa da Instituição, estimular a
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento, bem como desenvolver projetos
interdisciplinares com ênfase nas atividades de iniciação científica e buscar
relacionamento com outras entidades de pesquisa incentivando o intercâmbio de
experiências. O GT-IC contribui para o fortalecimento de uma prática de pesquisa sólida,

102

PDI - 2018-2022
apresentando e discutindo as metas, identificando as necessidades do corpo acadêmico,
promovendo, assim, um centro de pesquisa alinhado com os princípios éticos da
instituição.
2.2.5 Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA
A Comissão de Ética no Uso de Animais do Centro Universitário FMU (CEUA FMU)
teve seu início de funcionamento no dia 13 (treze) de Janeiro de 2013, segundo regra
estabelecida pela Lei Federal 11.794 de 2008.

A CEUA FMU está regularmente

credenciada no Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA),
órgão normativo e deliberativo presente no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação
e Comunicação (MCTIC). Antes de qualquer atividade envolvendo animal, o pesquisador
ou docente encaminha a sua proposta à CEUA e só poderá iniciar a pesquisa ou atividade
educacional envolvendo animais após aprovação do comitê, apresentada em Parecer.
Entende-se por utilização: manipulação, captura, coleta, criação, experimentação
(invasiva ou não-invasiva), realização de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou
qualquer outro tipo de intervenção que possa causar estresse, dor, sofrimento,
mutilação e/ou morte.
O CEUA é composta por no mínimo sete profissionais integrantes do corpo
funcional da Instituição, portadores de reconhecido saber e experiência em matéria
técnico- científica, e um profissional representante de sociedade protetora de animais.
E, regularmente cadastrada no CIUCA (Cadastro das Instituições de Uso Científico
de Animais). Na FMU, todas as aulas práticas e protocolos de pesquisa, sejam de
iniciação científica ou de mestrado, que envolvem animais vivos passam em reunião da
CEUA FMU; e, para serem executados tem que ter aprovação prévia da CEUA. Esta
informação consta do edital de iniciação científica da Instituição. A CEUA FMU tem
regimento próprio, reuniões regulares e em 2017 adquiriu sistema online de
administração que confere uma facilidade na transparência de informações. Este pode
ser consultado no endereço www.ceua.fmu.br.
2.2.6 Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso é órgão de natureza deliberativa, normativa e consultiva no
âmbito O colegiado deve ser composto de:
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I.

Um Colegiado por município para cursos presenciais.

II.

Um Colegiado por curso para cursos na modalidade a distância.

III.

Para os cursos presenciais sua formação é composta:
a) pelo coordenador do curso, de cada local de oferta (o Colegiado é
presidido pelo um Coordenador de Curso, e havendo coordenadores
diferentes,

o

Colegiado

será

presidido

pelo

coordenador

da

unidade/campus que tiver o maior número de alunos matriculados);
b) por no mínimo 4 (quatro) professores, preferencialmente, em regime de
tempo integral ou parcial (a quarta indicação deve ser, obrigatoriamente,
um professor-tutor);
c) por 01 (hum) representante dos egressos, quando houver;
d) por 01 (hum) representante do corpo técnico-administrativo (priorizar a
participação de colaborador que atua em laboratório do curso, se houver);
e
e) por 01 (hum) representante dos alunos, sendo um aluno de cada local de
oferta, eleito entre os representantes de turmas do curso.
IV.

Para os cursos EaD sua formação é composta:
f)

por no mínimo 4 (quatro) professores-tutores, preferencialmente, em regime de
tempo integral ou parcial;

g) pelo coordenador do curso, como seu presidente;
h) por representante dos egressos, quando houver; e

i) 01 (hum) representante de alunos indicado por seus pares ou pela
coordenação de curso.
j) por representante do corpo técnico-administrativo (priorizar a
participação de colaborador que atua no NEaD, se houver)
V.

Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Todos possuem mandato de dois anos, exceto o representante do corpo

discente, que possui mandato de um ano, sendo a todos admitida a recondução. Seus
membros são designados por Ato da Reitoria. Cursos ofertados nas modalidades
presencial e a distância têm colegiados distintos. Compete ao Colegiado de Curso:

104

PDI - 2018-2022
I.

acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do
curso, no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as
recomendações dos demais órgãos envolvidos;

II.

aprovar medidas para o aprimoramento do ensino-aprendizagem, na
busca constante da excelência no curso;

III.

acompanhar o processo de aprendizagem do corpo discente;

IV.

opinar sobre a matriz curricular do curso e eventuais propostas de
reformulação;

V.

aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso e alterações nas
ementas e carga horária de disciplinas;

VI.

atualizar o perfil profissional do curso sempre que solicitado;

VII.

contribuir com proposições de acordos, parcerias, convênios e realização
de eventos de caráter científico, técnico, artístico e cultural;

VIII.

propor e aprovar atos normativos gerais referentes a assuntos
acadêmicos de sua competência, em conformidade com as normas
vigentes;

IX.

propor e opinar projetos de pesquisa, extensão e de cursos;

X.

opinar sobre as linhas de pesquisa afeitas ao curso;

XI.

estabelecer as diretrizes gerais e propor mudanças no Projeto Pedagógico
de Curso (PPC), juntamente com o Núcleo Docente Estruturante (NDE);

XII.

assegurar o cumprimento do Estatuto e Regimento Centro Universitário;

XIII.

contribuir com a construção do PPI, PDI e orçamento, no âmbito do curso;

XIV.

propor guias e normas de funcionamento acadêmico;

XV.

propor normas de funcionamento dos núcleos de prática do curso;

XVI.

aprovar normas e guias de funcionamento acadêmico no âmbito do
curso;

XVII.

apreciar as recomendações do Núcleo Docente Estruturante, sobre
assuntos de interesse do curso;

XVIII.

contribuir com sugestões e propostas aos coordenadores, nas decisões
pedagógicas e administrativas, consideradas as demandas do corpo
docente, do corpo discente e de suas representações;

XIX.

realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do
colegiado
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XX.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor;

XXI.

cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, Regulamentos e
decisões emanadas dos órgãos superiores;

XXII.

solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Regimento do Centro Universitário.

O colegiado está institucionalizado por meio de sua Política, é atuante, com
representatividade dos segmentos da comunidade acadêmica e reúne-se com
periodicidade determinada. As reuniões e decisões associadas são devidamente
registradas, havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões. O
colegiado dispõe de sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de
seus processos e decisões e realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para
implementação ou ajuste de práticas de gestão.
2.3 Órgãos deliberativo-executivos
O funcionamento dos órgãos deliberativo-executivos encontra-se definido no
Estatuto do Centro Universitário FMU, tendo, em síntese, a seguinte configuração:

FIGURA 4 - CONFIGURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS-EXECUTIVOS

FONTE: REITORIA.
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2.3.1 Reitoria
A Reitoria, órgão acadêmico-executivo superior, é exercida por um Reitor,
nomeado pela Entidade Mantenedora, com mandato de quatro anos, podendo haver
recondução.
I.

Compete à Reitoria:
representar o Centro Universitário ou promover-lhe a representação,
interna ou externamente, em juízo ou fora dele, no âmbito de sua
competência ou por delegação da Mantenedora;

II.

promover, conjuntamente com os demais órgãos, a execução, a
integração e a articulação de todas as atividades universitárias;

III.

administrar, dirigir, coordenar e fiscalizar todas as atividades do Centro
Universitário;

IV.

aprovar o Estatuto, o Regimento, o PDI, o PPI e demais documentos de
âmbito geral do Centro Universitário;

V.

aprovar acordos, parcerias, convênios, realização de eventos de caráter
cultural e científico, no âmbito de sua competência;

VI.

elaborar o orçamento anual e indicar prioridades;

VII.

homologar normas e guias e demais documentos normativos
institucionais;

VIII.

homologar programas educacionais e propostas de capacitação docente
e de equipes técnico-administrativas apresentadas pelas Áreas;

IX.

homologar editais, Calendário Acadêmico e demais decisões de
abrangência institucional;

X.

homologar contratações realizadas pelos Gerentes ou Diretores;

XI.

praticar os atos necessários à administração de pessoal docente e
técnico-administrativo para a consecução dos objetivos institucionais;

XII.

firmar contratos, convênios, parcerias e ajustes aprovados pelos órgãos
competentes do Centro Universitário e da Mantenedora, quando for o
caso;

XIII.

conferir grau e assinar diplomas e certificados acadêmicos;

XIV.

zelar pelo cumprimento deste Estatuto, no âmbito de sua competência;

XV.

presidir quaisquer reuniões ou órgãos colegiados a que comparecer, com
direito a voz e a voto;

XVI.

baixar e revogar portarias e instruções normativas;
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XVII.

gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;

XVIII.
XIX.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
definir atribuições e competências de pessoal designado ainda não
definidas nos ordenamentos institucionais;

XX.

exercer o poder disciplinar, de acordo com as normas internas e a
legislação pertinente em vigor;

XXI.

delegar aos Núcleos Suplementares atribuições de interesse institucional;

XXII.

constituir e designar comissões e comitês de estudo e assessores para os
órgãos da Reitoria e dos colegiados superiores;

XXIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor;

XXIV.

resolver, em caso de necessidade ou de urgência, os casos omissos ad
referendum dos órgãos respectivos;

XXV.

exercer quaisquer outras atribuições previstas em lei, neste Estatuto e no
Regimento do Centro Universitário ou que, por sua natureza, se
enquadrem no âmbito de sua competência.

2.3.2 Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu
A Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu está institucionalizada no Centro
Universitário e é responsável pela gestão dos cursos de pós-graduação, extensão, pelas
ações de pesquisa e iniciação científica e pelo Global Office, núcleo responsável pelas
iniciativas de carreiras e internacionalidade. Seu coordenador é designado pelo Reitor.
Compete à Coordenação de Pós-Graduação Lato Sensu:
I.

cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento e a
legislação pertinente;

II.

responsabilizar-se pela gestão da área, buscando eficiência e eficácia no
encaminhamento de seus processos;

III.

promover a integração das atividades que lhe são afetas, relativas aos
Cursos da Pós-Graduação, aos Núcleos Suplementares e às ações
educativas de ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da área,
coordenando-as, supervisionando-as e dando-lhes consequência;
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IV.

planejar, implementar, avaliar e promover ações corretivas na execução
dos serviços administrativo-acadêmicos da Área;

V.

estimular, no âmbito da Pós-Graduação, a publicação de trabalhos
didáticos, técnicos e científicos;

VI.

assegurar a institucionalização da Iniciação Científica;

VII.

promover iniciativa de empregabilidade e internacionalidade;

VIII.

planejar, supervisionar e orientar a execução das atividades de seleção e
admissão de pessoal no âmbito da Área;

IX.

gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;

X.

propor programas educacionais e projetos de ensino, pesquisa e
extensão;

XI.

supervisionar a implantação dos Projetos Pedagógicos de Cursos;

XII.

propor acordos, parcerias, convênios e a realização de eventos de caráter
cultural e científico;

XIII.

acompanhar os processos de avaliação interna e externa;

XIV.

realizar a seleção de lideranças para atuarem na Pós-Graduação, Pesquisa
e Extensão, encaminhando para homologação do Reitor;

XV.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;

XVI.

pronunciar-se sobre questões suscitadas pelo corpo docente e discente,
no âmbito da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, encaminhando as
providências devidas;

XVII.

apresentar à Reitoria, para deliberação, as informações e pareceres
relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;

XVIII.

elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, os planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento
da Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;

XIX.

acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos
previamente aprovados;

XX.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor.
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2.3.3 Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu
A Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu está institucionalizada no Centro
Universitário e é responsável pela coordenação e acompanhamento das atividades de
ensino e de pesquisa e gestão dos Programas de Mestrado. Seu coordenador é
designado pelo Reitor.
Compete à Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu:
I.

desenvolver os alunos sob um olhar de totalidade, de preparo para a
educação permanente, de estímulo ao pensamento reflexivo, de incentivo à
pesquisa e de inserção na realidade social;

II.

desenvolver e aprofundar a formação adquirida no âmbito da graduação,
preocupando-se também com a construção de novos conhecimentos;

III.

ofertar programas de pós-graduação Stricto Sensu em consonância com as
diretrizes legais para este nível de ensino e Plano Nacional de Pós-Graduação
da Capes - PNPG;

IV.

atender ao disposto nos documentos das áreas de avaliação na CAPES dos
respectivos Programas de Stricto Sensu;

V.

assegurar que criação e funcionamento dos programas de Pós-Graduação,
com seus critérios fundamentais para a concepção, definição, construção e
oferta de cursos sigam o fluxo de aprovação pelos órgãos colegiados da
Instituição;

VI.

acompanhar e avaliar os programas ofertados pelo Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU;

VII.

considerar o atendimento às demandas socioeconômicas da região de
inserção da Instituição para as ações acadêmico-administrativas e oferta dos
programas de pós-graduação;

VIII.

privilegiar a articulação da oferta de programas de stricto sensu com as áreas
da graduação; e

IX.

articular com a graduação, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa, de
iniciação científica, da atuação de professores dos programas de pósgraduação stricto sensu nas disciplinas da graduação, orientação de TCC,
condução das atividades de extensão, nos NDEs, entre outros;
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X.

consolidar a cultura de pesquisa na Instituição, viabilizando que atividades
científicas permeiem e se desenvolvam em todas as instâncias de formação,
percorrendo graduação e pós-graduação Stricto Sensu;

XI.

proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que lhe permita
alcançar elevado padrão de competência científica ou técnico-profissional;

XII.

fortalecer a integração entre a pós-graduação e a graduação com a
realização anual do Encontro Científico;

XIII.

assegurar os seguintes benefícios resultantes da integração entre a
graduação e a pós-graduação:

2.3.4 Gerências de Escolas
As Gerências de Escolas são órgãos executivos vinculados à Reitoria e
responsáveis pela gestão acadêmica dos cursos da FMU objetivando o cumprimento de
metas em conformidade com as políticas e estratégias institucionais e com os Projetos
Pedagógico dos Cursos.
As Escolas constituem-se pelo agrupamento de cursos específicos e têm por
finalidade a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão em suas
especificidades científicas, técnicas, artísticas e culturais.
Compete às Gerências de Escolas:
I.

cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento do Centro
Universitário e a legislação pertinente;

II.

responsabilizar-se pela gestão da Área, buscando eficiência e eficácia no
encaminhamento de seus processos;

III.

promover a integração das atividades que lhe são afetas, relativas aos
Cursos da Área, aos Núcleos Suplementares e às ações educativas de
ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da Área, coordenando-as,
supervisionando-as e dando-lhes consequência;

IV.

planejar, implementar, avaliar e promover ações corretivas na execução
dos serviços administrativo-acadêmicos da Área;

V.

estimular, no âmbito da Área, a publicação de trabalhos didáticos,
técnicos e científicos;

VI.

planejar, supervisionar e orientar a execução das atividades de seleção e
admissão de pessoal no âmbito da Área;
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VII.

gerenciar pessoas de sua área de atuação, promovendo processos de
avaliação e desenvolvimento;

VIII.

propor programas educacionais e projetos de ensino, pesquisa e
extensão;

IX.

supervisionar a implantação dos Projetos Pedagógicos de Cursos;

X.

propor acordos, parcerias, convênios e a realização de eventos de caráter
cultural e científico;

XI.

acompanhar os processos de avaliação internos e externos;

XII.

realizar a seleção de Coordenadores para atuação na Área,
encaminhando para homologação do Reitor;

XIII.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;

XIV.

pronunciar-se sobre questões suscitadas pelo corpo docente e discente,
no âmbito de sua Área, encaminhando as providências devidas;

XV.

apresentar à Reitoria, para deliberação, as informações e pareceres
relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;

XVI.

elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, os planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento
da Área;

XVII.

acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos
previamente aprovados;

XVIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor.

2.3.5 Coordenação de Curso
A Coordenação de Curso é o órgão que superintende, coordena, fomenta e
acompanha todas as atividades acadêmicas do curso, no âmbito de sua competência. O
Coordenador de Curso é selecionado pela área de Recursos Humanos e Gerência da
Escola e nomeado por Ato da Reitoria.
Compete às Coordenações de Curso:
I.

representar o curso na Instituição ou fora dela;

II.

planejar, implementar e avaliar atividades relacionadas à coordenação do
curso, de forma a promover ações corretivas na execução das atividades
sob sua responsabilidade em busca de melhorias contínuas;
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III.

promover a interlocução com o setor produtivo, entidades da área
educacional e conselho profissional relativo ao curso, de modo a ampliar
o reconhecimento do curso pela comunidade;

IV.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;

V.

responsabilizar-se pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento
do curso, juntamente com o setor competente;

VI.

acompanhar o desempenho dos alunos nos exames de curso e nos
exames de conselhos, empreendendo-se ações educacionais que
viabilizem resultados de excelência;

VII.

acompanhar o perfil do egresso de modo a subsidiar ações de melhoria
de qualidade do curso, responsabilizando-se pela construção,
reconstrução e efetivação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC);

VIII.

participar efetivamente do processo de autoavaliação do curso, de
maneira que atenda às premissas da CPA;

IX.

acompanhar os resultados das avaliações, monitorando-se os resultados
obtidos pelos alunos e empreendendo-se ações que viabilizem o
aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem;

X.

coordenar os trabalhos e as atividades dos docentes do curso;

XI.

planejar, estimular, promover e acompanhar o registro das Atividades
Complementares;

XII.

acompanhar o trabalho dos estagiários e monitores;

XIII.

propor atividades de extensão e estimular a participação de alunos e
professores;

XIV.

estimular alunos e professores a participarem de projetos de Iniciação
Científica;

XV.

propor e avaliar políticas de Trabalho de Conclusão de Curso
(monografias, artigos, relatórios de estágio etc.) e de projetos
acadêmicos específicos (empresa simulada, projetos experimentais,
assistência jurídica, trabalhos interdisciplinares etc.);

XVI.

reunir-se formalmente com colegiado, professores, representantes de
turmas etc.;

XVII.

indicar os representantes do corpo docente e discente para compor o
Colegiado de Curso e presidi-lo;
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XVIII.

definir os professores integrantes e presidir o NDE, de forma a garantir
um trabalho consistente de acompanhamento da qualidade do Curso, de
implantação do Projeto Pedagógico proposto, de avaliação do trabalho
realizado e de aperfeiçoamento, quando necessário;

XIX.

elaborar e acompanhar a execução do orçamento do curso;

XX.

supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do
curso;

XXI.

selecionar professores para o curso, indica-los para as disciplinas em
oferta e propor os desligamentos docentes, quando necessário;

XXII.

orientar e acompanhar a biblioteca na aquisição de acervos para o curso;

XXIII.

acompanhar, junto à Secretaria Acadêmica, os registros das atividades
acadêmicas;

XXIV.

monitorar a frequência discente (evasão, cancelamento, trancamento de
matrícula e retorno);

XXV.

acompanhar a evolução da área de atuação do curso e áreas afins;

XXVI.

apresentar à Gerência da Área, para deliberação, as informações e
pareceres relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;

XXVII.

elaborar e apresentar à Gerência da Área, nas datas acordadas, os planos,
projetos, relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao
funcionamento do Curso;

XXVIII.

organizar, rever, manter atualizados e arquivar os planos de ensino
encaminhados pelos professores;

XXIX.

participar do processo de definição de estratégias de divulgação
específicas de seu curso;

XXX.

monitorar os resultados dos processos de avaliação de desempenho e dar
retorno ao corpo docente sobre eles;

XXXI.

encaminhar, para a Gerência da Área, propostas de capacitação docente,
considerando-se os resultados de avaliações realizadas;

XXXII.

monitorar a frequência docente (faltas, atrasos, substituições e controle
da carga horária lecionada);

XXXIII.

zelar pelo cumprimento do regime acadêmico e dos horários de aula;

XXXIV.

pronunciar-se sobre questões suscitadas pelos alunos e professores e
encaminhar informações e pareceres aos setores competentes;
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XXXV.

acompanhar o processo de matrícula e rematrícula, orientar os alunos do
curso e realizar interlocução com demais áreas, de maneira a garantir um
atendimento de qualidade ao corpo discente; e

XXXVI.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor.

2.4 Órgãos deliberativo-executivos de apoio institucional
Toda a estrutura de gestão acadêmica que realiza funções de estabelecer
objetivos, planejar, analisar, conhecer e solucionar problemas, organizar e alocar
recursos, tomar decisões, mensurar e avaliar está vinculada à Reitoria. Essa estrutura,
organizada em dois grandes conjuntos de áreas de suporte e apoio institucional,
encontra-se definida no Estatuto do Centro Universitário FMU e tem, em síntese, a
seguinte configuração:

FIGURA 5 - ÓRGÃOS DELIBERATIVOS-EXECUTIVOS E APOIO INSTITUCIONAL

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO.

2.4.1 Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico.
O Centro Universitário FMU conta com setores que prestam serviços de suporte
acadêmico a todas as Áreas. Esses setores estão agrupados e vinculados à Reitoria com
competências deliberativa-executivas e operacionais de apoio institucional. Cabe ao
Reitor a definição da estrutura dessas diretorias, sua denominação e escopo de trabalho.
Compete às Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico:
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I.

cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento do Centro
Universitário e legislação pertinente;

II.

responsabilizar-se pelos processos vinculados à sua área de atuação e
buscar eficiência e eficácia no seu encaminhamento;

III.

alinhar suas ações ao previsto no PDI e dar suporte à execução deste;

IV.

atuar com visão sistêmica e prestar serviços de qualidade para a área-fim,
visando-se à excelência acadêmica;

V.

planejar, implementar e avaliar atividades de seu segmento de atuação,
promovendo-se ações corretivas na execução dos serviços sob sua
responsabilidade;

VI.

planejar, supervisionar e orientar a seleção e admissão de candidatos
para sua área de atuação;

VII.

gerenciar pessoas de sua área de atuação e promover processos de
avaliação e desenvolvimento;

VIII.

pronunciar-se sobre questões suscitadas pelas Gerências de Áreas e
Reitoria e encaminhar providências devidas;

IX.

apresentar à Reitoria, para deliberação, informações e pareceres
relativos a assuntos cuja solução transcenda sua competência;

X.

participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;

XI.

elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento
da sua área de atuação;

XII.

acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos
previamente aprovados; e

XIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor.

As Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico são responsáveis por
processos-meio e dispõem de Núcleos Suplementares, órgãos de apoio didáticocientífico, cultural ou técnico-administrativo que se destinam a favorecer a consecução
dos objetivos das atividades acadêmicas do Centro Universitário FMU. Cada Núcleo
Suplementar reúne serviços, tendo em vista a afinidade entre estes e o volume de sua
demanda.
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Atualmente, as Coordenações Corporativas de Suporte Acadêmico estão
representadas na figura a seguir:

FIGURA 6 - COORDENAÇÕES CORPORATIVAS DE SUPORTE ACADÊMICO

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO.

2.4.2 Coordenações de Apoio Corporativo
O Centro Universitário FMU conta com setores que prestam serviços de apoio
corporativo para demandas administrativo-institucionais. Esses setores estão agrupados
com competências deliberativa-executivas e operacionais de apoio institucional.
Atualmente, as Coordenações de Apoio Corporativo estão representadas na figura a
seguir:

FIGURA 7 - COORDENAÇÕES DE APOIO CORPORATIVO

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO.
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Compete às Coordenações de Apoio Corporativo:
I. cumprir e fazer cumprir as normas do Estatuto, do Regimento do Centro
Universitário FMU e legislação pertinente; Figura 07: Coordenações de Apoio
Corporativo
II. responsabilizar-se pelos processos vinculados à sua área de atuação e buscar
eficiência e eficácia no seu encaminhamento;
III. atuar com visão sistêmica e prestar serviços de qualidade para a área-fim,
visando-se a excelência acadêmica;
IV. alinhar suas ações ao previsto no PDI e dar suporte à execução deste;
V. planejar, implementar e avaliar atividades de seu segmento de atuação,
promovendo-se ações corretivas na execução dos serviços sob sua responsabilidade;
VI. planejar, supervisionar e orientar a seleção e admissão de candidatos para
sua área de atuação;
VII. participar das reuniões dos órgãos colegiados dos quais é integrante;
VIII. gerenciar pessoas de sua área de atuação e promover processos de avaliação
e desenvolvimento;
IX. pronunciar-se sobre questões suscitadas pelas Direções, Gerências e Reitoria
encaminhar providências devidas;
X. apresentar à Reitoria, para deliberação, informações e pareceres relativos a
assuntos cuja solução transcenda sua competência;
XI. elaborar e apresentar à Reitoria, nas datas acordadas, planos, projetos,
relatórios, orçamentos e demais documentos relativos ao funcionamento da sua área
de atuação;
XII. acompanhar e fazer cumprir o orçamento, os planos e os projetos
previamente aprovados; e
XIII. zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo cumprimento
da legislação em vigor.
As Coordenações de Apoio Corporativo são responsáveis por processos-meio
promovendo as condições necessárias à execução da política Institucional do Centro
Universitário, conduzindo suas relações com a Mantenedora, a quem são vinculadas
hierarquicamente, sendo que em relação aos serviços prestados à FMU, respondem ao
Reitor.
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2.5 Ouvidoria
A Ouvidoria, é um órgão autônomo, vinculado à Reitoria com atribuições
estabelecidas em Regulamento próprio e jurisdição em todos os setores administrativos
e acadêmicos dos campi e polos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU. Atua como um órgão promotor do direito administrativo de natureza
unipessoal e não contenciosa, como instrumento de participação, destinado a colaborar
no controle administrativo do Centro Universitário mediante a defesa dos direitos
fundamentais dos membros da comunidade. Conta com um Ouvidor, que atua de forma
independente e crítica para o atendimento às demandas espontâneas da comunidade
interna e dos cidadãos e possibilita o acesso a registros e informações públicas ou
restritas ao solicitante, além de receber e responder sugestões, reclamações ou
denúncias relacionadas ao serviço prestado.
Compete à Ouvidoria:
I - receber e investigar, de forma independente e crítica, as informações,
reclamações e sugestões encaminhadas por membros das comunidades interna e
externa, por meio de demanda espontânea;
II - analisar as informações, reclamações e sugestões recebidas e encaminhar o
resultado de sua análise aos setores administrativos competentes;
III - acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, de modo
a garantir o direito de resolutividade e manter o requerente informado do processo; e
IV - sugerir medidas de aprimoramento das atividades administrativas e
acadêmicas em proveito da comunidade e do próprio Centro Universitário.
O procedimento administrativo instaurado pela Ouvidoria é autônomo e não
substitui o processo administrativo disciplinar.
2.6 Autonomia da instituição em relação à mantenedora
As relações entre o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
FMU e sua Mantenedora são regulamentadas na legislação pertinente em vigor, no
Estatuto e no Regimento do Centro Universitário.
É de responsabilidade da Mantenedora colocar à disposição do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, de acordo com suas
possibilidades, edificações, instalações físicas, equipamentos, máquinas, veículos e
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outros bens de uso duradouro, necessários ao funcionamento das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, e de apoio técnico e administrativo, assim como os recursos
materiais de consumo e o pessoal docente e não docente, atendendo-se às necessidades
da Instituição para a consecução das finalidades e objetivos previstos neste Estatuto.
A Mantenedora é responsável pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU perante as autoridades públicas e o público em geral;
portanto, é incumbido a ela tomar as medidas necessárias para o seu bom
funcionamento, respeitados os limites da lei, do Estatuto e do Regimento do Centro
Universitário, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade
própria de seus órgãos deliberativos, consultivos e executivos.
Cabe à Mantenedora garantir os recursos econômico-financeiros e patrimoniais
ao Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e assegurar os
recursos orçamentários aprovados na forma do Estatuto do Centro Universitário e
planejados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU aplica esses recursos referidos na consecução
das suas finalidades e objetivos, fazendo uso de sua autonomia administrativa,
econômico-financeira, didático-pedagógica e disciplinar, nos termos do Artigo Nº 207
da Constituição Federal, das normas emanadas do poder público, deste Estatuto e do
Regimento do Centro Universitário.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem
autonomia didático-científica, administrativa e financeira, disciplinar e patrimonial,
definida em lei e reger-se-á pelos textos legais específicos em vigor, por seu Estatuto,
por seu Regimento e pelas Resoluções que, suportadas por eles, vierem a ser editadas
por suas autoridades acadêmicas ou por seus Colegiados, observado o Estatuto de sua
Mantenedora.
O Centro Universitário obedecerá ao princípio da gestão colegiada autônoma e
assegurará, em sua estrutura, a existência de órgãos Colegiados deliberativos, dos quais
participarão os segmentos da comunidade institucional e regional, nos termos do seu
Estatuto.
A autonomia didático-científica consiste em:
I. estabelecer suas políticas e estratégias de ensino-aprendizagem, pesquisa e
extensão;
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II. criar, organizar, modificar, extinguir, suspender, fomentar, regulamentar e
aprovar programas, cursos e atividades de educação superior e profissional
técnica de nível médio e outros, observada a legislação vigente, obedecendose às normas gerais do sistema educacional;
III. estabelecer o número de vagas iniciais de qualquer um de seus cursos, alterar
o número de vagas existentes e fixar os critérios para ingresso nos seus cursos
e programas;
IV. organizar os currículos e projetos pedagógicos de seus cursos e programas, na
forma da legislação vigente;
V. estabelecer planos, programas e projetos técnicos, artísticos e culturais de
iniciação e pesquisa científica, bem como atividades de extensão;
VI. estabelecer seu regime acadêmico, didático-científico e disciplinar;
VII. conferir graus, diplomas, títulos, certificados e outras dignidades
universitárias;
VIII. aprovar seus projetos acadêmicos e definir as linhas de ação;
IX. celebrar convênios ou acordos de cooperação ou parceria com outras
Instituições;
X. elaborar e reformar o seu Estatuto e Regimento Geral, submetendo-os à
homologação do ConsUnEPE e da Mantenedora; e
XI. elaborar, reformar e aprovar os regulamentos internos de seus órgãos
executivos e auxiliares.
A autonomia administrativa e financeira consiste em:
I. estabelecer a política administrativa e de investimentos, de acordo com as
prioridades de seu Plano de Desenvolvimento Institucional e das
disponibilidades financeiras;
II. estabelecer a estrutura organizacional e administrativa, abrangendo-se
recursos humanos, direitos e deveres e os critérios de operacionalização e
funcionamento;
III. dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo e estabelecer direitos
e deveres, assim como normas de seleção, admissão, promoção, licença,
substituição e dispensa;
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IV. fixar, estabelecer e alterar os valores e custos das taxas e emolumentos,
anuidades, semestralidades ou mensalidades escolares de cursos, programas
ou serviços, nos termos da legislação;
V. estabelecer a política financeira;
VI. elaborar o orçamento;
VII. promover a gestão orçamentária;
VIII. aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação
financeira mediante convênios com entidades nacionais e estrangeiras,
públicas e privadas;
IX. fixar os critérios e valores dos encargos educacionais, das contribuições e
taxas escolares e serviços, respeitando-se a legislação vigente; e
X. encaminhar

à

Mantenedora

Projetos

ou

Programas

que

exijam

suplementação orçamentária ou financeira.
A autonomia disciplinar compreende a competência para estabelecer o regime
de direitos e deveres e de aplicações de penalidades de sua comunidade acadêmica,
respeitadas as determinações legais e os princípios gerais do Direito.
A autonomia patrimonial consiste na administração do patrimônio da Entidade
Mantenedora colocado à disposição do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU obedece aos
seguintes princípios:
• Unidade de patrimônio e administração;
• Estrutura organizacional com base em cursos;
• Unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão;
• Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e
humanos;
• Pluridisciplinaridade, pela formação de quadros profissionais dos níveis superior
e médio, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano;
• Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos
estudantes, às peculiaridades locais e regionais e às possibilidades de combinação dos
conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa e extensão.
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2.7 Núcleo Docente Estruturante - NDE
O Núcleo Docente Estruturante - NDE é órgão de natureza deliberativa,
normativa e consultiva no âmbito de cada Curso, responsável pelo acompanhamento e
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do
Curso, sendo integrado por:
I.

01 (hum) NDE por município para cursos presenciais

II.

01 (hum) NDE por curso para cursos EaD

III.

mínimo de 5 (cinco) membros, pelo menos 2 membros formados na área de
conhecimento do curso

IV.

seus membros devem atuar, obrigatoriamente, em regime de tempo integral ou
parcial, sendo no mínimo 20% em tempo integral, e pelo menos 60% de seus
membros possuir titulação stricto sensu.

V.

registro de atuação do NDE no documento de registros individuais de atividade
docente (PIT).

VI.

manter parte de seus membros desde o último ato regulatório

Sua composição observa as seguintes diretrizes:
a) seus membros devem atuar, obrigatoriamente, em regime de tempo integral
ou parcial, sendo, no mínimo, 20% em tempo integral, e, pelo menos, 60% de seus
membros devem possuir titulação de Stricto Sensu;
b) se o Curso de Graduação tiver mais de um Coordenador ou CoordenadorAdjunto, esses deverão, obrigatoriamente, ser membros do NDE;
c) o Presidente do NDE não precisa ser, necessariamente, o Coordenador do
Curso;
d) cursos ofertados nas modalidades presencial e a distância têm Núcleos
Docentes Estruturantes distintos;
e) todos os membros do NDE devem estar vinculados a unidades curriculares e
respectiva modalidade de oferta do curso;
f) manter parte de seus membros desde o último ato regulatório.
Todos possuem mandato de dois anos, sendo a todos admitida a recondução.
Seus membros são designados por Ato da Reitoria.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE:
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I.

acompanhar técnica e pedagogicamente o trabalho dos professores do
curso, no ensino, na pesquisa e na extensão, observando as
recomendações dos demais órgãos envolvidos;

II.

analisar resultados de avaliação interna e externa, relacionados ao curso
e ao desempenho acadêmico dos alunos com vistas a oferecer propostas
de aperfeiçoamento;

III.

supervisionar os planos e atividades docentes e discentes no âmbito do
curso;

IV.

selecionar os docentes lotados no Curso que deverão participar dos
programas

de

capacitação

e

aperfeiçoamento,

observadas

as

necessidades detectadas e a regulamentação pertinente;
V.

realizar estudos e propor atualizações periódicas do projeto pedagógico
do curso, observando às Diretrizes Curriculares Nacionais, novas práticas
emergentes na área do curso e demandas do mundo de trabalho;

VI.

analisar as indicações de bibliografias básica e complementar dos cursos,
sugerindo alterações ao Colegiado de Curso, quando for o caso;

VII.

promover estudos sobre atualização dos planos de ensino e das práticas
de atividades de ensino e de novos paradigmas de avaliação de
aprendizagem;

VIII.

verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante;

IX.

analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;

X.

encaminhar para deliberação do Colegiado de Curso propostas com vistas
a(ao):
a) cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, ou
legislação correlata;
b) cumprimento dos objetivos do curso considerando o perfil profissional do
egresso, a estrutura e conteúdos curriculares, o contexto educacional, as
características locais e regionais e as novas práticas emergentes no
campo do conhecimento relacionado ao curso;
c) consolidação do perfil profissional do egresso do curso, de acordo com as
DCN (quando houver), considerando as competências a serem
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desenvolvidas pelo discente e a articulação com as necessidades locais e
regionais, ampliando em função de novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho;
d) integração da estrutura curricular considerando a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade
da carga horária total, a articulação da teoria com a prática, a oferta da
disciplina de LIBRAS e mecanismos de familiarização com a modalidade a
distância (quando for o caso), a articulação entre os componentes
curriculares no percurso de formação e os elementos inovadores ao
cumprimento dos conteúdos curriculares e metodologia de ensino;
e) promoção do efetivo desenvolvimento dos conteúdos curriculares,
considerando o perfil profissional do egresso, a atualização da área, a
adequação das cargas horárias, a adequação da bibliografia, a
acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às
políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de
educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena, diferenciando o curso dentro da área
profissional e induzindo o contato com conhecimento recente e
inovador;
f) promoção de metodologia para atender ao desenvolvimento de
conteúdos,

às

estratégias

de

aprendizagem,

ao

contínuo

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à
autonomia do discente, coadunando as práticas pedagógicas que
estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, e propiciando
métodos inovadores e recursos que proporcionam aprendizagens
diferenciadas dentro da área;
g) acompanhamento e avaliação dos processos de ensino-aprendizagem,
assegurando a concepção do curso, o desenvolvimento e a autonomia do
discente de forma contínua e efetiva, assistindo às informações
disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam sua
natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da
aprendizagem em função das avaliações realizadas;
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h) cumprimento do plano de ação e indicadores de desempenho da
coordenação do curso;
i) acompanhamento dos registros individuais de atividade docente,
documentados, com descritivo da experiência profissional e docente do
professor, da relação do docente com os conteúdos curriculares e perfil
do egresso, do descritivo do histórico do professor no curso e da sua
gestão pelo coordenador;
j) homologação do acervo da bibliografia básica e complementar, por meio
de relatório de adequação, devidamente assinado pelo NDE,
comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia complementar da
unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas (do próprio
curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares
por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo;
k) auxílio à gestão do curso considerando a autoavaliação institucional e o
resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento
contínuo do planejamento do curso, divulgando os resultados para a
comunidade acadêmica e participando de processo de autoavaliação
periódica do curso;
l) cumprimento

do

estágio

curricular

supervisionado

de

forma

institucionalizada e com carga horária adequada, assegurando a relação
orientador/aluno compatível com as atividades, coordenação e
supervisão, a existência de convênios, de estratégias para gestão da
integração entre ensino e mundo do trabalho, considerando as
competências

previstas

no

perfil

do

egresso,

e

interlocução

institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de estágio, gerando
insumos para atualização das práticas do estágio;
m) cumprimento

das

atividades

complementares

de

forma

institucionalizadas, garantindo o aproveitamento e a aderência à
formação geral e específica do discente;
n) cumprimento Trabalho de Conclusão de Curso, quando houver, de forma
institucionalizado e garantindo a carga horária, formas de apresentação,
orientação e coordenação, a divulgação de manuais atualizados de apoio
à produção dos trabalhos;
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o) acompanhamento das ações de apoio ao discente, tais como:
acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental,
monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios
não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação em
centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais e
promoção de outras ações exitosas ou inovadoras;
p) acompanhamento dos laboratórios didáticos de formação básica e
específica quanto às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com
as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, ao
conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e
disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação
adequados às atividades a serem desenvolvidas, à quantidade de
insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e
o número de vagas, e, ainda, à avaliação periódica quanto às demandas,
aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, utilizando os
resultados para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da
demanda existente e futura e das aulas ministradas;
q) desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de
necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e
afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso.
XI.

sugerir ao Colegiado de Curso de disciplinas on-line no curso,
considerando a legislação vigente;

XII.

tratar de novas Diretrizes Institucionais, Regulamentações, Normatização
etc.;

XIII.

elaborar estratégias, no decorrer do curso, para o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE);

XIV.

discutir sobre os Projetos Integrados, estágios, TCC e Atividades
Complementares, quando houver, a serem submetidos em consonância
com a concepção do PPC;

XV.

realizar atividades relacionadas às avaliações in loco realizadas pelo MEC;

XVI.

propor alterações nas competências dos planos de ensino de cada
disciplina;
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XVII.

realizar o acompanhamento do Egresso segundo diretrizes institucionais;

XVIII.

propor trabalho e/ou projeto interdisciplinar ou disciplinar dentro do
curso;

XIX.

discutir sobre Atividade Prática Supervisionada – APS, em consonância
com a concepção do PPC;

XX.

acompanhar os registros Individuais de Atividade Docente (obrigatório
para professor tempo integral e parcial), documentados, com descritivo
da experiência profissional e docente do professor, relação do docente
com os conteúdos curriculares e perfil do egresso, descritivo do histórico
do professor no curso e da sua gestão pelo coordenador;

XXI.

propor e realizar eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais;

XXII.

propor e realizar ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural, e em ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos
humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos
ofertados, ampliando as competências dos egressos;

XXIII.

contribuir para a realização de práticas acadêmicas voltadas à produção
e à interpretação do conhecimento, vinculando à pesquisa e,
transversalmente, aos cursos ofertados;

XXIV.

assegurar a realização de eventos de Responsabilidade Social;

XXV.

realizar o processo para substituição ou afastamento de um membro do
NDE;

XXVI.

apreciar e submeter às instâncias superiores os pedidos de progressão
por titulação, formulados por seus professores;

XXVII.

exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas na legislação
vigente e neste regimento;

XXVIII.

zelar pelo cumprimento do Código de Ética institucional e pelo
cumprimento da legislação em vigor;

XXIX.

solucionar, nos limites de sua competência, os casos omissos e as dúvidas
que surgirem na aplicação do Regimento do Centro Universitário.
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2.8 Relação com a comunidade, instituições e empresas
As relações do Centro Universitário FMU com a Comunidade, o Governo e o Setor
Empresarial processam-se conforme o disposto em sua Política de Relacionamento com
o Governo e a Comunidade, assim como em suas políticas de Ensino, Pesquisa e
Extensão, uma vez que essas três grandes dimensões da ação universitária estão, na
declaração de missão institucional, vinculadas ao compromisso de contribuir para o
desenvolvimento regional.
A Política de Relacionamento com o Governo e a Comunidade tem, entre as suas
diretrizes, as seguintes preocupações: a) Incorporar, no processo de desenvolvimento
orgânico do Centro Universitário e em suas metas de qualidade, as políticas e
regulamentações emanadas do Ministério da Educação, com vistas a melhor atender as
necessidades crescentes do país em termos de educação superior; b) Contribuir para o
desenvolvimento regional e local do Brasil, pela escolha dos campos de conhecimento a
serem ensinados e pela definição de áreas de pesquisa e extensão que contribuam nesse
sentido; c) Oferecer uma formação humanista, além da formação profissional específica,
de forma a oportunizar aos estudantes, assim como aos demais membros da
comunidade acadêmica, experiências de engajamento comunitário e de atuação em
situações de enfrentamento de problemas concretos da sociedade; d) Criar e manter
um relacionamento sólido com as comunidades do entorno do Centro Universitário e
com órgãos da administração direta e indireta das esferas federal, estadual e municipal
que estejam em seu escopo de atuação; e) Participar de discussões que subsidiem a
elaboração de políticas públicas de interesse social e atuar como agente promotor dos
valores da democracia representativa; f) Atuar como agente promotor e difusor de
novas tecnologias que possibilitem a inclusão digital e o empoderamento das
comunidades assistidas pelo Centro Universitário; e g) prestar serviços à comunidade
objetivando integrar-se com a mesma e assumindo compromisso com a modificação
social positiva de seu entorno.
•

A concretização das diretrizes e ações previstas na Política de Relacionamento

com o Governo e a Comunidade ocorre por meio de iniciativas programadas para
períodos de cinco anos, conforme as discussões realizadas no âmbito dos fóruns
mantidos com as comunidades atendidas pelas ações do Centro Universitário e na
interlocução dos representantes institucionais, com as entidades da sociedade civil e das
instâncias governamentais. A título de exemplo, pode-se citar alguns convênios muito
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importantes: os firmados entre a FMU e as Secretarias Municipais de Saúde de São
Paulo, que abrem as portas de todos os serviços públicos de saúde para que os
estudantes dos cursos de graduação da Escola de Ciências da Saúde possam realizar
estágios curriculares supervisionados; outro exemplo, é o convênio firmado com a
Receita Federal do Brasil (RFB) para a implantação do Núcleo de Apoio Contábil Fiscal
(NAF), onde, por meio de ações extensionistas, estudantes, orientados por docentes e
pela própria RFB, prestam diversos serviços aos contribuintes de baixa renda, pessoa
física e jurídica. Além desses e de outros convênios, a Clínica-Escola (Centro Integrado de
Saúde) da FMU, que iniciou as suas atividades em 1979 com o curso de Psicologia,
expandindo para os cursos de: Medicina Veterinária (1998); Enfermagem e Odontologia
(2002); Fonoaudiologia e Musicoterapia (2003); Fisioterapia (2004); Nutrição (2009) e
Serviço Social (2012) atendendo, gratuitamente ou a preços seguindo tabela do SUS, à
população de São Paulo e região, e em 2017 passou por uma remodelação unificando
seu atendimento em um espaço denominado de Centro Integrado de Saúde. Vale
destacar que as práticas específicas também são realizadas em campos parceiros por
meio de convênios firmados com instituições como: Hospitais Público e Privado,
Secretaria Municipal de Saúde, Clubes Esportivos, dentre outros.
Como forma de possibilitar a discussão das propostas de governo e o
fortalecimento da democracia participativa, a FMU realizou debates com os principais
candidatos das eleições municipais, estaduais e federais, e em 2017 assinou um
projeto em parceria com a ACNUR - agência da ONU para refugiados no Brasil – para
o atendimento a pessoas em situação de refúgio na cidade de São Paulo, nas áreas da
Saúde, Direito, Relações Internacionais e Educação.
A FMU dispõe de cenários especializados para a realização de práticas específicas
dos seus cursos. Os referidos espaços apresentam normas de funcionamento e
utilização, acessibilidade e segurança, em condições adequadas para atender à
realização de todas as atividades práticas necessárias à formação do perfil do egresso, a
exemplo do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Hospital
Veterinário (HOVET) e Clínicas Integradas da Escola de Ciências da Saúde (CIECS), dentre
outros.
Para o período de 2018-2022, em articulação com as diretrizes previstas na
Política de Relacionamento com o Governo e a Comunidade, foram previstas as
seguintes iniciativas:
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•

criar e manter um diálogo aberto com os representantes das diversas entidades

da administração pública direta e indireta que atuam na regulação do ensino superior
no País, de modo a viabilizar a implantação de cursos de graduação e pós-graduação que
atendam às necessidades de desenvolvimento de São Paulo e do Brasil;
•

manter representantes do Centro Universitário nos principais fóruns, conselhos,

comitês e demais órgãos colegiados relacionados às suas áreas de atuação;
•

oferecer, por meio do Global Office do Centro Universitário FMU, uma

alternativa acessível de ensino de línguas, de forma a favorecer a internacionalização
das comunidades interna e externa;
•

promover espaços de debate sobre temas de interesse público, com o intuito de

fortalecer os princípios da democracia representativa;
•

engajar a comunidade universitária em ações de voluntariado que contribuam

para o bem-estar da comunidade e para a consecução de políticas públicas sociais e
ambientais;
•

contribuir com a administração pública por meio da apresentação de propostas

voltadas para o desenvolvimento das regiões em que o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU atua;
•

intermediar as iniciativas de empreendedorismo e inovação existentes nas

comunidades atendidas e as fontes de financiamento e promoção disponibilizadas pelos
programas governamentais e fundos privados; e
•

desenvolver conexões entre a missão e os objetivos do Centro Universitário e as

necessidades da região em que está localizada, com vistas a maximizar a sua
contribuição para a comunidade e a ação governamental.
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2.9 Ações de transparência e divulgação de informações da instituição e das eventuais
parcerias
Ainda no que compete à organização administrativo-acadêmica e gestão
institucional, de modo a cumprir a legislação vigente, as políticas institucionais e
assegurar a transparência, o Centro Universitário FMU mantém, para consulta dos
alunos ou interessados, o registro oficial, devidamente atualizado, dos seguintes
elementos:
I.

projeto Pedagógico e componentes curriculares de cada curso, sua duração,
seus requisitos e os critérios de avaliação;

II.

conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos este Estatuto e
o seu Regimento;

III. descrição da Biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, físico,
virtual

ou

ambos,

relacionada

à

área

do

curso,

inclusive

ao

compartilhamento com outros cursos, política de atualização e
informatização, área física disponível e formas de acesso e utilização;
IV. descrição da infraestrutura física e virtual destinada ao curso, inclusive do o
compartilhamento com outros cursos, quais sejam: laboratórios,
equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de
informação;
V. relação de polos de EaD, com seus respectivos atos de criação, cursos e
vagas ofertados, em conformidade com as informações constantes do
Cadastro e-MEC, descrição da capacidade de atendimento da comunidade
acadêmica, da infraestrutura física, tecnológica e de pessoal, com
comprovação por meio de fotos e vídeos;
VI. relação dos ambientes profissionais, quando for o caso, com indicação dos
cursos que os utilizam, explicitada a articulação com a sede e os polos EaD;
I. edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a ser
publicado no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da seleção, que
contenha as informações previstas na legislação vigente; e
II. publicização das parcerias estabelecidas pelo Centro Universitário das FMU
com instituições e empresas governamentais e não governamentais.
Cabe destacar que o Centro Universitário FMU pertence à Rede Laureate, que
também tem mecanismos de transparência institucional monitorados em sua matriz, o
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que assegura duplo lastro de governança corporativa que, por fim, garante o acesso às
informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa e das suas políticas e
preza pela lisura da sua gestão, dispondo de instância de Comunicação Institucional
específica que atua transversalmente às áreas.
Por fim, os processos de gestão institucional e a estrutura organizacional da FMU,
apresentados neste PDI, estão em consonância com as Políticas de Gestão e traduzidos
na organização acadêmica e nas relações com a comunidade acadêmica
consubstanciada nos programas institucionais, projetos e atividades de ensino, pesquisa
e extensão, respeitando-se a autonomia de cada órgão.
Dessa forma, apresentada a organização administrativo-acadêmica, inicia-se o
capítulo III que aborda o Projeto Pedagógico Institucional e retrata o modelo, referências
e políticas educacionais.

133

FMU

134

PROJETO
PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL

FMU

136

PDI - 2018-2022
3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
3.1 CONCEPÇÕES REFERENCIAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento norteador da gestão
acadêmica do Centro Universitário FMU e um importante alicerce que orienta as ações
voltadas à consecução da Missão Institucional.
O PPI define as políticas institucionais voltadas à organização didáticopedagógica, que engloba o perfil dos cursos e dos egressos, flexibilidade e integralização
curricular, atividades práticas e estágios, materiais pedagógicos, avanços tecnológicos,
relacionamento professor e aluno, atividades complementares, avaliações do trabalho
docente e articulação entre o PDI e Projetos Pedagógicos de Curso.

FIGURA 8 - ARTICULAÇÃO ENTRE PPC, PPI E PDI

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

O PPI deve ser considerado um instrumento de ação política e pedagógica
destinado a garantir uma formação global e crítica a todos os participantes no processo,
como forma de capacitá-los para a cidadania, formação profissional e pleno
desenvolvimento pessoal. Ou seja, é uma referência que contém os princípios técnicometodológicos condutores das ações acadêmicas, além de clarificar a contribuição da
Instituição para o desenvolvimento de sua região de abrangência.
Os objetivos do Projeto Pedagógico Institucional da Centro Universitário FMU
estão detalhados na Figura abaixo.
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FIGURA 9 - OBJETIVOS DO PPI

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO
Conforme documento referencial do MEC/CONAES/IPEA, Avaliação externa de
instituições de educação superior (Brasília, fev. 2006, p.35), “O Projeto PolíticoPedagógico Institucional é um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico
que norteará as práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica,
inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos”.
Considerando-se que o PPI é um documento que contém os valores originados
da identidade da instituição e materializados nas referências de seu fazer específico,
deve delinear o horizonte de longo prazo, não se limitando, portanto, a um período de
gestão. Em sua fundamentação, o PPI expressa uma visão do mundo contemporâneo e
do papel da educação superior em face da nova conjuntura globalizada e tecnológica,
ao mesmo tempo em que deve explicitar o papel da instituição e sua contribuição social
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão como componentes essenciais à
formação crítica do cidadão e do futuro profissional, na busca da articulação entre o real
e o desejável. Nesse sentido, é um documento que mostra um caminho, uma direção
para a atuação institucional e explicita o desejo de uma ação intencional e um
compromisso definido coletivamente.
O contexto contemporâneo é marcado por desafios sociais, econômicos,
políticos e culturais. A intensa revolução tecnológica, que também impacta os aspectos
mencionados, possibilita ampla produção e difusão de novos conhecimentos.

É

compreensível que tal contexto imponha mudanças também ao sistema educacional.
O papel da instituição de ensino superior deve ser constantemente redefinido,
face ao modelo de desenvolvimento e às novas demandas e tecnologias. Nessa
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perspectiva, o Centro Universitário FMU, em consonância com sua missão, desafia-se a
expandir o acesso à educação superior de qualidade, de modo a contribuir para o
desenvolvimento regional, e propõe-se a atuar em ensino, pesquisa e extensão, na
busca da interação com diferentes setores da sociedade, a partir de um contexto local
que, por sua vez, é determinante em uma perspectiva global.
Destaca-se uma das premissas básicas do Projeto Pedagógico Institucional – PPI:
para o aluno sentir-se membro ativo de uma comunidade, é imprescindível
proporcionar-lhe os meios para entender o mundo em que vive, compreender os fatos
passados e viver o momento histórico em todas as suas dimensões. De outra parte, é
necessário ressaltar que o Projeto Pedagógico Institucional é fruto da construção
coletiva, do diálogo permanente dos membros da comunidade acadêmica e da
contribuição constante dos órgãos colegiados da instituição.
O Centro Universitário FMU tem por missão: “Promover educação superior
acessível e de excelência para a formação de profissionais éticos, cidadãos
comprometidos com a construção de uma sociedade sustentável e preparados para o
mercado de trabalho”. Para que este objetivo seja atingido, incorporamos as premissas
apontadas pela UNESCO como norteadoras da educação: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser e apoiamo-nos ainda no referencial
construtivista, socioconstrutivista e cognitivista das teorias de aprendizagem para
fundamentar nossas ações pedagógicas, com destaque para Piaget, Vygotsky e Ausubel.
3.2 MODELO EDUCACIONAL FMU
O cenário da sociedade contemporânea é delineado como um ambiente em
constante transformação. Identificar as mudanças, compreendê-las, lidar com elas e
superá-las são desafios dos agentes que participam dessa realidade, cada vez mais
complexa, organizada em sistemas interligados, com alta capacidade e velocidade de
reconfiguração.
Agrupamentos em rede, como teias de inúmeros laços e conexões, são
característicos da atual dinâmica do contexto que vivemos. Isso nos impõe abordagens
inovadoras, capazes de promover rupturas conceituais na busca pela excelência.
Em consonância com seu contexto, o Modelo Educacional FMU também
considera a força dos laços e conexões na construção de seu projeto educacional. Sendo
assim, valoriza a participação coletiva de profissionais que atuam na Rede Laureate no
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Brasil e apresentam alto grau de capacitação e experiência acadêmica e técnica em
diferentes áreas do conhecimento, alocados em unidades de todo o país.

FIGURA 10 - CONEXÕES REDE LAUREATE BRASIL

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO

Para a FMU, ter seu Modelo Educacional alinhado ao Modelo Educacional da
Laureate significa:
•

modernização e eficiência de proposições de gestão educacional que
garantam a sustentabilidade de projetos educacionais com alto nível de
qualidade;

•

atualização das matrizes curriculares, considerando-se diretrizes
curriculares nacionais, demandas mercadológicas e legislação vigente;

•

coerência das proposições educacionais e do perfil do egresso com o
mundo do trabalho, com foco na empregabilidade;

•

sinergia nas as áreas de conhecimento e entre elas, de modo a criar uma
grande rede de relacionamentos.

Baseado nas melhores práticas mundiais, na educação de vanguarda, regulações
específicas nacionais, na excelência, internacionalidade, responsabilidade social e na
formação interprofissional, propõe que a formação do profissional ocorra sob
aprendizagem alicerçada em competência, com o estudante como centro do processo e
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construtor de sua aprendizagem, o qual deve mobilizar habilidade, conhecimento e
atitude na resolução de situações, e que o docente facilitador guie a promoção da
aprendizagem experiencial, profunda e significativa, segundo os princípios
andragógicos.
As premissas do Modelo Educacional FMU estão pautadas no conceito de redes
de cooperação, em que o capital intelectual, os especialistas e os demais recursos
necessários ao desenvolvimento de metodologias inusitadas de ensino e aprendizagem
estão disponíveis para todas as instituições componentes dessa rede, por meio de uma
abordagem suprainstitucional, que considere o propósito do conjunto agregado em prol
da melhoria contínua;
A colaboração entre os elementos da Rede Laureate para com o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU promove uma perspectiva
multicultural, a qual valoriza e inclui ideias para o avanço da sociedade local, ao mesmo
tempo em que estimula o trabalho entre equipes transdisciplinares. Essa dinâmica
inspira novas formas de atuação e gestão universitária em ambientes complexos.
Pensar o Modelo Educacional numa perspectiva de sistema interligado
possibilita, em síntese:
•

valorizar a competência de renomados profissionais do Centro
Universitário e oportunizar que suas contribuições sejam socializadas
entre as demais unidades educacionais;

•

enriquecer o trabalho educacional considerando-se contribuições
advindas de diferentes cenários, enriquecidos por traços culturais que
possibilitam a ampliação das perspectivas de abordagem dos temas
constituintes das proposições curriculares;

•

aproveitar a multiplicidade de saberes e experiências dos participantes
no desenvolvimento de uma rede de inovação, que pela sua
dinamicidade promova a cocriação de saberes e de projetos inovadores
em educação; e

•

contar com múltiplos olhares e distintas experiências para avaliar o
trabalho realizado e pensar em melhorias contínuas a serem efetivadas.

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, é
enriquecido pela participação no Modelo Educacional da Rede Laureate de ensino,
atuando em conformidade com seus princípios filosóficos e técnico-metodológicos,
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contando com uma ampla estrutura de suporte para a sua atuação pedagógica e
dinâmica educacional. Tais princípios estão retratados neste documento.
3.3 A IDENTIDADE DA INSTITUIÇÃO
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU é uma
instituição de ensino superior privada que busca formar profissionais competentes em
suas áreas de atuação, os quais contribuam para o progresso social e ambiental do país
e estejam preparados para atuar tanto localmente quanto numa economia globalizada.
Empenha-se para alcançar esse resultado por meio da qualidade acadêmica, inovação,
empregabilidade e internacionalidade.
A qualidade acadêmica é fomentada a partir do trabalho desenvolvido tanto com
docentes quanto com estudantes. Os primeiros têm a oportunidade de
desenvolvimento profissional, por meio de capacitação contínua, o que sustenta a
implementação de práticas pedagógicas atualizadas e voltadas para o estudante
contemporâneo, envolvendo-se metodologias ativas e o uso de tecnologias. Os
estudantes, por sua vez, são incentivados a serem os protagonistas de sua
aprendizagem, de modo autônomo, e a desenvolverem a capacidade reflexiva e crítica,
tanto sobre conteúdos e habilidades aprendidos quanto sobre as suas atitudes e
vivências pessoais. Fruto desse trabalho é a performance institucional refletida nos
índices do Ministério da Educação – MEC: Índice Geral de Cursos – IGC, Conceito
Preliminar de Curso – CPC, Conceito de Curso – CC e Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes – Enade.
A inovação é um dos diferenciais do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU. Seja pelas práticas pedagógicas envolvidas, adequadas à
área de formação, e utilização de instalações e tecnologias de ponta, como a simulação,
seja pela modernização e inovação constantes em processos e sistemas de gestão, assim
como a prestação de serviços acadêmicos, a Instituição se mantém sempre atualizada
em relação ao que há de mais moderno em termos educativos e de gestão.
A internacionalidade é promovida de várias maneiras, como por experiências de
intercâmbio oferecidas no Global Office para os seus estudantes e professores em
instituições parceiras, o que favorece a internacionalização das atividades educacionais;
pela oferta de cursos de idiomas com certificação internacional para docentes e
colaboradores técnico-administrativos; pela transmissão ao vivo de grandes eventos
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mundiais, com tradução simultânea e exclusividade, destinados a discentes e docentes;
pela promoção de eventos de práticas e trocas pedagógicas para os docentes das
instituições da Rede; pela adoção de metodologias ativas de ensino-aprendizagem; e
pela constante oferta de programas de desenvolvimento de lideranças acadêmicas e
técnico-administrativas, dentre outras formas.
Cabe ressaltar que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
– FMU é também um espaço de inclusão que se concretiza pelo atendimento
educacional especializado, o qual assegura a acessibilidade em sua magnitude, de modo
que compreende a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas/metodológicas,
atitudinais, comunicacionais e digitais dos estudantes que apresentam deficiências ou
dificuldades de aprendizagem, na certeza de que o trabalho conjunto de técnicos,
coordenadores e docentes é essencial para que esses estudantes possam revelar e
desenvolver seus talentos e contribuir de forma significativa com o desenvolvimento
social.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU comunga a
noção de que na sociedade deve prevalecer o respeito mútuo, a tolerância, ética,
preocupação com o meio ambiente, bem como a busca da justiça social, da igualdade
de oportunidades, cultura de paz e desenvolvimento pleno e produtivo, sem
discriminações e capaz de garantir às gerações futuras uma qualidade de vida
satisfatória. Para fortalecer esse processo de formação de uma sociedade mais justa e
pluralista, há todo o empenho em se garantir, também em um nível interno, que a busca
do conhecimento e a expressão de juízos e valores pessoais ocorram em um clima de
liberdade acadêmica, que supõe profunda responsabilidade e respeito integral para com
os direitos do outro e as exigências do bem comum.
Nesse sentido, a Instituição assume ainda, como um de seus objetivos essenciais,
que seus estudantes, docentes e colaboradores contribuam de forma eficaz para a
transformação da sociedade brasileira, por meio das suas atividades de ensino, pesquisa
e extensão, ou ainda mediante colaboração com a sociedade, com intervenções que
contribuam para melhorar as condições sociais de grupos ou indivíduos e atender a
políticas públicas de ação e responsabilidade social.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU procura
também estreitar suas relações com o mundo profissional em toda a sua amplitude, por
meio da atualização de seus currículos, de modo a manter-se sintonizada com as
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necessidades do mercado de trabalho, bem como pela preparação de seus estudantes
com sólida formação profissional em termos de competências básicas e específicas,
além de consistente atitude ética. Isso é feito na certeza de que a medida do sucesso de
uma instituição de ensino superior está relacionada à sua capacidade de responder com
agilidade aos anseios e necessidades sociais, com a habilidade de traduzi-los em
conteúdos pedagógicos capazes de desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes
exigidas ao desempenho de um bom profissional e de um cidadão esclarecido e
consciente.
3.4 INSERÇÃO REGIONAL
A trajetória do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
demonstra uma sintonia constante com a promoção do desenvolvimento regional, cuja
importância é expressada na sua missão institucional. Desde sua criação, a instituição
busca articular as políticas e diretrizes das suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão com as vocações e demandas socioeconômicas da região.
O município de São Paulo está, administrativamente, dividido em trinta e uma
subprefeituras; cada uma delas, por sua vez, divididas em distritos, sendo estes últimos,
eventualmente, subdivididos em subdistritos designados usualmente pela população
por bairros. As subprefeituras estão oficialmente agrupadas em nove regiões ou zonas,
levando-se em conta a posição geográfica e história de ocupação de modo que
descentraliza, assim, os serviços rotineiros ordinários à população, está situado em uma
área de 1.521,11km², com população estimada, em 2017, de 11.696.088 habitantes,
sendo 11.590.951 (99,1%) na área urbana na sede municipal e 105.137 (0,90%) na área
rural, com densidade demográfica de 7.689,18 hab./km², em que se destacam, em
porcentagem: população de 0 a 14 anos (19,29%), 15 a 24 anos (14,56%), 25 a 59 anos
(51,83%) e 60 a mais anos (14,33%)

1

.O Centro Universitário das Faculdades

Metropolitanas Unidas – FMU tem os seus campi no município de São Paulo e abrange
os bairros da Liberdade, Bela Vista, Santo Amaro/Vila Nova Conceição, Ana Rosa, Vila
Mariana e Morumbi/Real Parque.

Fonte: Fundação Seade. Disponível em: <http://www.seade.gov.br>. Acesso em 20 jan. 2017.
2O conjunto de indicadores foi compilado de Fundação Seade. Disponível em: <http://www.seade.gov.br>.
Acesso em 20 jan. 2017
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A cidade de São Paulo é sede da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP, a
mais importante concentração urbana do país, composta por 39 municípios. A RMSP é
o maior centro de riqueza nacional, cujo Produto Interno Bruto – PIB estimado para 2016
foi de R$ 1.120 bilhões, o que corresponde a cerca de 56% do total do Estado.
Decorrente de processos de conurbação, os municípios que compõem a RMSP são:
Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das
Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha,
Guararema, Guarulhos, Itapevi, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Jandira,
Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo,
Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, conforme aponta o IBGE2.
As estatísticas vitais da população, em 2016, destacam que a taxa de natalidade
(por mil habitantes) é de 14,43%, com Taxa de Mortalidade Infantil (por mil nascidos
vivos) de 11,13%. A qualidade de vida da população apresenta um Índice de
Desenvolvimento Humano municipal – IDH de 0,805, e renda per capita (em salários
mínimos) de 4,03 salários (em 2014). Quanto à infraestrutura urbana, os domicílios
apresentaram no ano de 2010: rede de água (99,3%), rede de esgoto (92,3%), lixo
coletado (99,8%) e esgoto sanitário tratado em 92,2% das residências.
A Economia do Município de São Paulo, em milhões de reais correntes, no ano de
2016, apresentou um PIB estimado de R$ 1.120 bilhões e PIB per capita também
estimado em R$ 96 mil. A participação do PIB do Município de São Paulo, em relação ao
Estado de São Paulo, é de 56,0%3.
No

município,

a

empregabilidade

e

os

rendimentos

da

população

economicamente ativa, em 2015, assinalaram rendimentos médios de R$ 3.587,74
mensais4. No setor de serviços, o rendimento médio é de R$ 3.792,96, no comércio é R$
2.776,54, enquanto na indústria é R$ 4.026,72 e, na construção, R$ 2.869,32. É o
município brasileiro que sedia a capital do estado de São Paulo e é o principal centro
financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul, sendo a cidade mais populosa do

2 Fonte: Censo Demográfico do IBGE. 4Fonte: Fundação Seade. Disponível em:
<http://www.seade.gov.br>. Acesso em 20 jan. 2017.
3 Fonte: Fundação Seade. Disponível em: <http://www.seade.gov.br>. Acesso em 20 jan. 2017.
4 Vínculos empregatícios formais. Fonte: Ministério do Trabalho. RAIS; Caged.
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Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério sul. É a cidade brasileira mais
influente no cenário global, considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta,
classificada de cidade global alfa5.
O município tem o 10º maior PIB do mundo e representa, isoladamente, 11,37%
de todo o PIB brasileiro e 56% de toda a produção de bens e serviços do estado de São
Paulo. É sede de 63% das multinacionais estabelecidas no Brasil, além de ter sido
responsável por 37% de toda a produção científica nacional em 20136. A cidade também
é a sede da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo – BM&F Bovespa, a
segunda maior bolsa de valores do mundo em valor de mercado7.
Apesar de a indústria ter sido o fator de desenvolvimento da capital paulista ao
longo das décadas, o setor de serviços é o de maior peso na economia do município
atualmente. Pelos dados de 2015 do Ministério do Trabalho, dos 5.126.131 empregos
fornecidos pelos estabelecimentos formais de São Paulo, 68% são destinados ao setor
de Serviços, responsável por 3.506.896 empregos gerados na cidade.
O comércio contribui com 813.188 estabelecimentos, enquanto a indústria de
transformação tem participação de 551.536 locais de produção e geração de emprego,
respectivamente. A administração pública apresenta 891.725 estabelecimentos, o que
possibilita a existência de um grande público consumidor.
Atenta a este complexo cenário socioeconômico, a FMU aproxima sua ação
educativa da realidade e das necessidades regionais e locais por meio de importantes
relações de parceria com as diversas esferas da administração pública (federal, estadual
e municipal), agências governamentais, organizações da sociedade civil e
representações comunitárias. Desde o seu surgimento, em seu planejamento
institucional, a FMU tem buscado ofertar cursos e linhas de pesquisa que atendam às
demandas sociais e as áreas de vocação econômica do Estado, ampliando o seu alcance,
por meio da oferta de cursos à distância e da interiorização do ensino com a abertura
de polos, conforme demonstrado na figura XX.

5 Fonte: Globalization and World Cities Study Group & Network – GaWC.
6 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/10/1531461-producao-cientifica-no-brasilfica-menos-concentrada-em-sao-paulo.shtml>. Acesso em 20 jan. 2017.
7 Fonte: Censo Demográfico do IBGE.
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FIGURA 11 - MAPA DE ATUAÇÃO GEOGRÁFICA FMU

FONTE: NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA

Considerando a importância do setor de serviços, foram implantados cursos que
visassem formar recursos humanos nesta área, para além das opções tradicionais, como
as graduações em Comércio Exterior, Gastronomia, Gestão Comercial, Marketing e
Relações Internacionai. A oferta de cursos na área de saúde contempla todas as carreiras
disponíveis, demonstrando o compromisso da Instituição com as questões sociais que
afligem a população, procurando contribuir com a formação de profissionais em
medicina veterinária, enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia, biomedicina,
estética, farmácia, educação física e serviço social. São Paulo é referência internacional
em áreas importantes da medicina, que vão do tratamento de doenças do coração à
cirurgia plástica, passando pela ortopedia, oncologia, entre outros ramos de alta
complexidade. Com um setor hospitalar de primeira linha e extensa rede de serviços
diagnósticos, a capital paulista recebe crescente número de pessoas com o objetivo de
usufruir seus centros de excelência.
A partir da implantação destes cursos, a FMU pode assumir um papel de destaque
em termos acadêmicos nos planos estadual e regional, contribuindo para identificar,
pensar e propor questões/alternativas que viabilizem o desenvolvimento. Outra
importante forma de inserção social da Instituição se processa através do engajamento
da comunidade acadêmica em ações de voluntariado e de cunho social que contribuam
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para o bem-estar da comunidade e para a consecução de políticas públicas sociais e
ambientais. Estas ações estão previstas e estruturadas por intermédio das diretrizes
constantes das Políticas Institucionais, cujo detalhamento encontra-se nas seções
seguintes deste PDI. Consiste em uma premissa da extensão da FMU, a realização de
ações de longo prazo – que efetivamente contribuam com a promoção das mudanças
desejadas pela população – e de maneira concentrada, em localidades previamente
definidas, buscando obter os benefícios sinérgicos da prática interdisciplinar. O
empreendedorismo social é outra vertente de atuação que sempre pautou a conduta da
FMU e que guarda grande relação com os esforços de desenvolvimento comunitário
envidados pelas áreas de atuação da Instituição. As Clínicas-Escola contribuem na
formação e capacitação dos profissionais para atuarem no cuidado da saúde em
consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Também presta
assistência à saúde junto à população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida,
facilitando a integração entre os cursos de graduação da saúde, bem como a articulação
ensino-serviço-comunidade. Já o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é espaço de formação
profissional e promoção à assistência jurídica, se configurando como campo de estágio
para alunos dos cursos de Direito com o fito de qualificar ainda mais o atendimento
destinado à população carente. O Atendimento jurídico é gratuito e realizado por alunos
capacitados sob a orientação de docentes, e os atendimentos são filtrados e possuem o
suporte da equipe de Serviço Social. Vinculada ao ensino e à extensão, a atividade de
pesquisa é conduzida no sentido de maximizar a contribuição da Instituição para a
superação da realidade atual, através da definição de linhas de investigação prioritárias
que foquem nos grandes problemas da sociedade e da promoção de espaços de debate
sobre temas de interesse público. Nesta linha, a Instituição procura trazer para dentro
de suas instalações a discussão de temas importantes para a sociedade, a exemplo de
questões relacionadas com responsabilidade social, inovação, economia solidária e
criativa, sustentabilidade e meio ambiente, saúde, qualidade de vida e bem-estar,
Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Inclusão. Baseada no tripé, ensino, pesquisa
e extensão, a FMU busca estar presente e participar ativamente das dinâmicas social,
econômica e cultural da região, auxiliando o poder público e as entidades da sociedade
civil na elaboração e execução de soluções que contribuam para o desenvolvimento
sustentável da cidade de São Paulo. Esta disposição ficará demonstrada nas próximas
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seções deste PDI, por intermédio dos princípios filosóficos e metodológicos que
norteiam as ações da Instituição, expressos nas suas políticas acadêmicas.
Também estão sediadas no município as principais confederações de classes
empresariais, comerciais e financeiras, como a Federação das Indústrias de São Paulo –
FIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP, a Federação do Comércio
do Estado de São Paulo – FECOMÉRCIO, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN,
cerca de 40 câmaras de negócios, como a Câmara Americana de Comércio de São Paulo
– AMCHAM-SP, segunda maior câmara americana de comércio do mundo.
Nesse cenário, o turismo de negócios é um dos segmentos que mais favorece
financeiramente o setor, pois além do uso dos serviços turísticos como transporte,
hospedagem, alimentação e, muitas vezes, o proveito dos atrativos, também faz uso de
equipamentos e serviços adicionais (salões para eventos e jogos, espaços para feiras,
equipamentos tecnológicos, contratação de profissionais técnicos), que muitas vezes
estão ociosos, principalmente em épocas de baixa sazonalidade. Assim, o município é
considerado a capital do turismo de negócios da América Latina e centro financeiro do
País. A identificação dessa atividade se dá pela compreensão de todos os elementos que
caracterizam

o

deslocamento

voluntário

com

propósito

de

desenvolver

empreendimentos com fins lucrativos. E como se pode perceber, trata-se de uma
atividade com crescimento acelerado, uma vez que o progresso profissional ainda ocupa
lugar de destaque na busca de realizações do indivíduo8.
Além das feiras nacionais e internacionais, outros atrativos alavancam o turismo
no município: Carnaval, Grande Prêmio de Fórmula 1, Mostra Internacional de Cinema,
Parada LGBT, TIM Festival, Semana Internacional de Moda, entre outros.
O turismo de negócios no município de São Paulo atrai cerca de cinco milhões de
turistas que vêm para visitar feiras de negócios a cada ano. Esse grupo faz parte dos 15
milhões de turistas que visitaram a cidade em 2014, sendo que 2,5 milhões eram
estrangeiros. No total, houve um aumento de 40% no número de turistas na capital
paulista no ano de 2014, em relação a 2009, e de 42% na comparação com 2008,

8 Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/turismo-e-hotelaria/artigos/5491/turismo-de-negocios.
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“quando a cidade começou de fato a ser trabalhada como destino turístico”, segundo a
União Brasileira dos Promotores de Feiras – UBRAFE. São Paulo respondeu por 70% das
170 grandes feiras organizadas no país em 2009, de acordo com dados da Secretaria de
Turismo da Cidade de São Paulo – SPTuris. Para receber e promover 150 feiras dentre as
170 mais importantes do Brasil, a cidade conta com mais de 240.000m² de espaço útil
em estruturas construídas, como o Parque Anhembi, Expo Center Norte, Centro de
Convenções Rebouças, ITM Expo e Centro de Convenções Imigrantes e Memorial da
América Latina, além dos espaços destinados a eventos culturais e esportivos e à rede
hoteleira, o que reúne cerca de 430.000m² de áreas. Os cinco locais mais atrativos da
cidade para os visitantes foram o Museu de Arte de São Paulo (Masp), o Parque do
Ibirapuera, o Mercado Municipal, a Avenida Paulista e a Catedral da Sé.
O salário mensal médio do trabalhador com carteira assinada girava em torno de
R$3.587,44 no ano de 2015 (Dados da RAIS Caged, Ministério do Trabalho), segundo
pesquisa da Secretaria de Planejamento, a partir de Convênio com a Fundação Seade e
o Dieese. O índice de participação de recolhimento de ICMS é de 24% em relação a todo
o estado. São Paulo dispõe ainda, segundo o IBGE, de 1.640 agências bancárias, com
operações de crédito que chegam a cerca de R$125 bilhões. O Município conta com
investimentos na área tecnológica. Em termos de Pesquisa e Desenvolvimento, 70% das
empresas que investem nesses ramos localizam-se na metrópole, o que aloca 87% das
pessoas que trabalham nessas áreas.
A Educação de São Paulo tem um sistema bem desenvolvido de ensino
fundamental e médio, público e privado, considerando-se também uma gama de escolas
técnicas. O fator educação do IDH do município atingiu, em 2010, a marca de 0,725,
considerado um bom patamar, em conformidade com os padrões dos Programas das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD9.
Na cidade de São Paulo, os indicadores sociais municipais do IBGE em 2010 (Censo
Demográfico) apontam a taxa de analfabetismo da população de 15 a 24 anos sendo de
1%; de 25 a 59 anos de 2,50% e as de 60 anos ou mais, de 8,90%. A média de anos de
estudos da população de 15 a 64 anos é de 3,20%, sendo que a população de 18 a 24
anos com Ensino Médio Completo representa 83% da população. Quanto ao plano
educacional, na capital paulista, em 2016, estavam matriculados, no ensino médio e na

9 Fonte: IPEA. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/ Acesso em 20 jan. 2017.
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educação profissional, 519.912 alunos 10 dentre as instituições municipais, estaduais,
federais e privadas. No cenário atual, destacam-se importantes universidades públicas
e privadas, muitas delas consideradas como centros de referência em áreas específicas.
A metrópole prossegue em desenvolvimento econômico, social e cultural. Atualmente
se encontra em franco processo de implementação de programas e infraestrutura de
mobilidade urbana e acessibilidade.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU tem um
papel gerador e distribuidor de conhecimento, sendo que, historicamente, a Instituição
aproximou a sua ação educativa da realidade e das necessidades nitidamente urbanas
de adultos jovens que desejam melhor formação educacional, com vistas à ascensão
profissional. Os trabalhos desenvolvidos em parceria e o estabelecimento de convênios
com várias instituições têm criado oportunidades de acesso ao ensino superior para um
contingente expressivo de pessoas, além de reforçar o contato da Instituição com a
sociedade e estimular a realização de projetos que ampliam suas ações na busca da
melhoria contínua do projeto institucional.

Em 2016, o Centro Universitário das

Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU teve 81% de taxa de empregabilidade,
considerando-se que seus os egressos conseguiram emprego em até 1 ano da conclusão
do curso, segundo pesquisa realizada pelo Market Analysis Planning (MAP).
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU contribui
para o desenvolvimento econômico-social a partir da disponibilização de suporte
científico e tecnológico. Por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, prepara
recursos humanos e produz tecnologia de modo a colaborar no crescimento e
desenvolvimento regional. Além disso, contribui efetivamente para assegurar os direitos
e garantias individuais e sociais estabelecidos na Constituição Federal e cumpre as
exigências relativas ao desenvolvimento nacional sustentável, conforme Decreto Nº
7746, de 05 de junho de 2012. As atividades educacionais são orientadas para a
formação profissional e cidadã, com foco na autonomia intelectual, responsabilidade
social, respeito à dignidade humana e ética. O Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU busca, com profunda dedicação, cumprir as suas
obrigações sociais e atuar de diferentes formas para estabelecer relações estreitas com

10 Fonte: Fundação Seade. Disponível em: <http://www.seade.gov.br>. Acesso em 20 jan. 2017.
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a comunidade. Essas obrigações são partes inerentes à missão e aos objetivos da
Instituição.
3.5 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU atua em
ensino, pesquisa e extensão, ancorada na oferta de seus cursos de graduação
(Bacharelados, Licenciaturas e Tecnológicos), de pós-graduação (Lato Sensu e Stricto
Sensu) e de extensão (curta duração). Para ir ao encontro das diversas necessidades
específicas dos estudantes e ampliar o acesso ao nível superior, sem perder de vista a
qualidade do ensino, a Instituição oferece modalidades de ensino presencial e a
distância. Em todas as modalidades, no entanto, tem papel fundamental o uso de
tecnologias digitais, principalmente do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA,
adotado desde 2016 (Blackboard), que permite acesso aos conteúdos exclusivos,
integração entre docente e estudante, e entre estudantes e ferramentas colaborativas
de aprendizagem.
Os cursos oferecidos encontram-se organizados em Escolas, de acordo com as
diversas áreas do conhecimento, a saber: Ciências da Saúde, Direito, Educação,
Engenharias e TI e Negócios e Hospitalidade, conforme tabela a seguir:

152

Escola

Curso

Grau

Escola de Ciências da Saúde

Biomedicina

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Ciências Biológicas

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Ciências Biológicas

Licenciatura

Escola de Ciências da Saúde

Educação Física

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Educação Física

Licenciatura

Escola de Ciências da Saúde

Enfermagem

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Estética e Cosmética

Tecnológico

Escola de Ciências da Saúde

Farmácia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Fisioterapia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Fonoaudiologia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Medicina Veterinária

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Musicoterapia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Nutrição

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Odontologia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Psicologia

Bacharelado

Escola de Ciências da Saúde

Radiologia

Tecnológico

Escola de Ciências da Saúde

Segurança no Trabalho

Bacharelado

Escola

Curso

Grau
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Escola de Direito

Direito

Bacharelado

Escola de Direito

Relações Internacionais

Bacharelado

Escola

Curso
Artes Visuais

Grau

Escola de Educação
Escola de Educação

Artes Visuais

Bacharelado
Licenciatura

Escola de Educação

Ciências Sociais

Licenciatura

Escola de Educação

Geografia

Licenciatura

Escola de Educação

História

Licenciatura

Escola de Educação

Letras – Português

Licenciatura

Escola de Educação

Letras – Espanhol

Licenciatura

Escola de Educação

Letras – Inglês

Licenciatura

Escola de Educação
Escola de Educação

Tradução – Inglês/Português
Matemática

Bacharelado
Bacharelado

Escola de Educação

Matemática

Licenciatura

Escola de Educação

Pedagogia

Licenciatura

Escola de Educação

Produção Cultural
Curso

Tecnológico

Escola
Escola de Engenharias e TI

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Grau
Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Automação Industrial

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Ciência da Computação

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Construção de Edifícios

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Eletrônica Industrial

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Engenharia Ambiental e Sanitária

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia Civil

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia da Produção

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia de Controle e Automação

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia de Petróleo (gás e Energia)

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia Elétrica

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia Mecânica

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Engenharia Química

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Estatística

Bacharelado

Escola de Engenharias e TI

Gestão Ambiental

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Gestão da Informação

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Gestão da Produção Industrial

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Jogos Digitais

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Mecatrônica Industrial

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Petróleo e gás

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Segurança no Trabalho

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Sistemas de Informação

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Sistemas de Telecomunicações

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Sistemas Para Internet

Tecnológico

Escola de Engenharias e TI

Segurança no Trabalho

Tecnológico
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Escola

Curso

Grau

Escola de Negócios e Hospitalidade

Administração

Bacharelado

Escola de Negócios e Hospitalidade

Ciências Atuariais

Bacharelado

Escola de Negócios e Hospitalidade

Ciências Contábeis

Bacharelado

Escola de Negócios e Hospitalidade

Ciências Econômicas

Bacharelado

Escola de Negócios e Hospitalidade

Comércio Exterior

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

CST em Eventos

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

CST em Hotelaria

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

CST em Gastronomia

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão Comercial

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão da Qualidade

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão de Recursos Humanos

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão de Turismo

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão Financeira
Gestão Hospitalar

Tecnológico

Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade
Escola de Negócios e Hospitalidade

Gestão Pública
Logística
Marketing
Negócios Imobiliários
Processos Gerenciais
Secretariado Executivo Trilingue

Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Bacharelado

TABELA 2 - ESCOLAS E CURSOS

FONTE: REGULAÇÃO ACADÊMICA

Em resumo, o gráfico 1 a seguir demonstra a representatividade das áreas do
Conhecimento do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas:

FIGURA 12 - PROPORÇÃO E NÚMEROS DE CURSOS POR GRAU E POR ÁREA

FONTE: REGULAÇÃO ACADÊMICA

154

PDI - 2018-2022
A organização acadêmica por meio de Escolas consistiu uma mudança significativa
na Instituição, importante e necessária com a expansão do número de estudantes. Cada
uma das cinco Escolas é hoje uma unidade acadêmico-administrativa com cursos
distintos e reunidos de acordo com as possibilidades de sinergia de conhecimentos e
conteúdo. Essa organização permite agilidade no funcionamento, desenvolvimento de
estratégias e alocação de recursos que assegurem a formação integral dos estudantes.
O processo de implantação das Escolas do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU teve início em 2015 e foi concluído no primeiro semestre
de 2016. O primeiro projeto, que inspirou os demais, foi desenvolvido para a área da
Saúde e contou com a participação de membros da administração superior,
coordenadores de curso e docentes do Centro Universitário.
Em 2017, foi iniciado um estudo aprofundado e amplo de reestruturação das
Escolas como decorrência da gestão acadêmica da FMU. O estudo foi concretizado em
2018.
3.6 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E METODOLÓGICOS
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, a
aprendizagem é entendida como um processo ativo, por meio do qual conhecimentos,
habilidades e atitudes são construídos pelo sujeito que aprende a partir da relação que
estabelece com o mundo e com as pessoas com quem se relaciona. Nesse sentido, o
papel do docente transforma-se, deixa de ser aquele que “transmite” conhecimentos
que serão “absorvidos” pelos estudantes nos moldes da “educação bancária”, na
expressão de Paulo Freire, para ser aquele que provoca a curiosidade e a autonomia por
meio da articulação e organização de estratégias de aprendizagem, que provoquem
conflitos e mudanças nas estruturas mentais dos estudantes. Nas palavras de Zabala:
Em tudo isto desempenha papel essencial a pessoa especializada, que ajuda a detectar
um conflito inicial entre o que já se conhece e o que se deve saber, que contribui para
que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que propõe o novo conteúdo
como um desafio interessante cuja resolução terá alguma utilidade, que intervém de
forma adequada nos progressos e nas dificuldades que o aluno manifesta, apoiandoo e prevendo, ao mesmo tempo, a atuação autônoma do aluno. (1998, p.63)11

11

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

155

FMU
Os novos conhecimentos são, pois, construídos por meio da relação estabelecida
entre o novo conhecimento e o pré-existente. É esse movimento que torna a
aprendizagem significativa, como aponta Ausubel12 . Quanto mais os novos conceitos
relacionam-se, de maneira substancial e não arbitrária, com aqueles que já estão na
estrutura cognitiva do indivíduo, mais significativa é a aprendizagem. O que torna
necessária a atenção do docente em relação ao levantamento de conhecimentos
prévios, que são sempre o ponto de partida para a aprendizagem, já que as informações
a que o estudante é exposto devem sempre adquirir significado para serem
incorporadas a um repertório já existente.
Como ensinou Piaget, os conflitos cognitivos são a alavanca para a
aprendizagem, por criarem desequilíbrios cognitivos que induzem uma adaptação, ou
busca de equilíbrio, exigindo do estudante um trabalho constante de assimilação e/ou
acomodação do objeto ou novos conceitos às estruturas cognitivas.
Independentemente do estágio em que os seres humanos se encontrem a aquisição
de conhecimentos, segundo Piaget, acontece por meio da relação sujeito/objeto. Esta
relação é dialética e se dá por processos de assimilação, acomodação e equilibração.
O dinamismo da equilibração acontece através de sucessivas situações de equilíbrio desequilíbrio - reequilíbrio que visam, por assim dizer, "dominar" o objeto do
conhecimento. (Pádua, 2009, p. 34)13

Para que essas elaborações venham a acontecer, o Centro Universitário busca
desenvolver currículos que incorporem a aprendizagem ativa, aqui definida como um
“método instrucional que engaje o estudante no processo de aprendizagem (...) que
requeira aos estudantes que façam atividades de aprendizagem significativas e reflitam
sobre o que estão fazendo” (Prince, 2004, p.1)14.
A aprendizagem ativa vem há tempos sendo apontada como um dos pilares das
boas práticas na educação superior, como indicaram Chickering e Gamson já em 1987
no texto clássico Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education:
Aprender não é um esporte no qual se é espectador. Estudantes não aprendem muito
ficando sentados na sala de aula ouvindo os professores, memorizando tarefas pré-

12

AUSUBEL, David Paul. Psicologia educacional. 2. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1978. 625 p.

13
PÁDUA, Gelson Luiz Daldegan. A epistemologia genética de Jean Piaget. Revista FACEVV, v. 1, n. 2,
p. 22-35, 2009.

14

PRINCE, M. Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering Education,
2004.
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empacotadas e cuspindo respostas. Eles precisam falar sobre o que estão aprendendo,
escrever sobre o assunto, relacioná-lo com experiências passadas e aplicá-lo nas suas
vidas cotidianas. Eles precisam tornar o que aprendem parte de si mesmos.
(Chickering and Gamson, 1987, p. 3)15

Nesse escopo, podemos encontrar um contínuo que vai de estratégias que
buscam envolver o estudante numa atividade intelectual, tais como Think-Pair-Share,
Snowball, Jigsaw classroom ou Brainstorming até metodologias mais sistematizadas,
como Aprendizagem Colaborativa, Baseada em Projetos e Problem-based Learning
(PBL), sempre organizadas e orientadas pelas competências profissionais expressas no
projeto pedagógico de cada curso e nos objetivos da disciplina e da aula.
O planejamento das atividades e experiências de aprendizagem que coloca o
estudante no centro do processo de aprendizagem e utiliza a aprendizagem ativa não
pode prescindir do uso de tecnologias. Nessa perspectiva, são utilizadas inúmeras
estratégias, adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais diferentes áreas.
Trata-se de simuladores, aplicativos, laboratórios virtuais, robôs, modelos anatômicos,
jogos, equipamentos de realidade virtual, softwares específicos etc. que simulam
situações reais e possibilitam a variação das condições em que podem acontecer,
propiciando uma experiência segura, mas próxima da realidade.
A aprendizagem ativa implica ainda o desenvolvimento de atividades práticas
realizadas nos laboratórios, oficinas, cozinhas e outros ambientes de experimentação,
totalmente equipados com o que há de mais atual para cada curso. Neles, os estudantes,
com supervisão dos docentes especialistas, poderão desenvolver atividades que
garantam que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados.
As práticas pedagógicas adotadas pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU apoiam-se ainda na perspectiva vygotskyana de
aprendizagem com os pares, potente ferramenta para provocar conflitos cognitivos,
bem como para ajudar a solucioná-los, de modo a alcançar novos níveis de
conhecimentos e raciocínios é na interação entre as pessoas que se constrói o
conhecimento.

15

Tradução livre de: "Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just by
sitting in class listening to teachers, memorizing pre-packaged assignments, and spitting out
answers. They must talk about what they are learning, write about it, relate it to past
experiences, apply it to their daily lives. They must make what they learn part of themselves.”
(Chickering and Gamson, 1987, p. 3)
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A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma passiva:
este, ao receber do meio social o significado convencional de um
determinado conceito, interioriza-o e promove, nele, uma síntese
pessoal. Esta, por sua vez, ocasiona transformações na própria forma
de pensar. É, portanto, com outros sujeitos humanos que maneiras
diversificadas

de

pensar

são

construídas,

via

apropriação/internalização do saber e do fazer da comunidade em que
o sujeito se insere. (MARTINS, 1997 p. 119)

Nesse sentido, faz-se central o trabalho com estratégias de aprendizagem
colaborativa e cooperativa, o que é corroborado ainda por inúmeras pesquisas, que têm
demonstrado que a cooperação é mais efetiva para a elevação dos resultados de
aprendizagem do que a competição entre os estudantes e que a “colaboração
incrementa os resultados acadêmicos, as atitudes dos estudantes e a retenção” (PRINCE,
2004, p. 5)16.
3.6.1 Modelo educacional: aprendizagem baseada em competências
Os princípios educacionais teóricos acima apresentados articulam-se na
aprendizagem baseada em competências, que fundamenta o Modelo Educacional no
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, como representado
na figura abaixo:

16

PRINCE, M. Does active learning work? A review of the research. Journal of Engineering
Education, 2004
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FIGURA 13 - MODELO EDUCACIONAL FMU

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

Nesse modelo, articulam-se as teorias cognitivistas e socioconstrutivistas, suas
concepções de aprendizagem, que se traduzem na aprendizagem ativa; as metodologias
que proporcionam a concretização da experiência de aprendizagem e um currículo
baseado em competências, que se propõe a levar o estudante a desenvolver
conhecimentos, habilidades e atitudes que o formam profissionalmente e contribuem
para sua realização pessoal.
No Modelo Educacional adotado pelo Centro Universitário, as competências
profissionais trabalhadas nos cursos são divididas em dois grandes grupos:
competências gerais e específicas, conforme demonstra a figura abaixo:
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Competências gerais

Competências
Específicas

FIGURA 14 - COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

As competências gerais, também chamadas de soft skills, são transversais e
desenvolvidas em todos os cursos no Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU. São aquelas que todo profissional, independentemente
da área em que atua, necessita para participar e colaborar com o desenvolvimento do
seu local de trabalho e da sociedade na qual está inserido. São elas:
I.

ANALISAR E RESOLVER PROBLEMAS;

II.

TRABALHAR EM EQUIPE;

III.

ATINGIR OBJETIVOS;

IV.

ADAPTAR-SE À MUDANÇA;

V.

APRENDER E AUTODESENVOLVER-SE;

VI.

COMUNICAR-SE ORALMENTE E POR ESCRITO.

As competências específicas são conhecimentos, habilidades e atitudes relativos
ao curso propriamente dito e à área de formação, que permitem ao profissional inserirse de modo qualificado no campo de atuação específico da profissão escolhida.
3.6.2 Desenho dos objetivos de aprendizagem
Para que as perspectivas teóricas sobre aprendizagem acima apresentadas se
concretizassem, realizou-se um trabalho, do Núcleo Docente Estruturante em conjunto
com o Colegiado, de revisão e redesenho dos currículos oferecidos pelos diversos cursos,
para adequá-los a esse novo modo de pensar a aprendizagem e às exigências de um
mercado de trabalho competitivo e globalizado. Cabe destacar que as concepções das
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matrizes curriculares, na época de sua implementação, consideraram o que as Diretrizes
Curriculares Nacionais – DCNs definem em termos de competências e habilidades no
âmbito de cada curso, porém algumas destas DCNs datam da primeira metade dos anos
2000, logo, era necessária uma atualização ao considera a evolução do mercado de
trabalho e de movimentos crescentes de incorporação de tecnologias, além da
internacionalização, para citar os movimentos estruturais.
De maneira prática, esse processo teve início a partir de um conjunto de
competências expresso no “Perfil do Egresso” de cada curso que, coerente com
objetivos do curso e matriz curricular, foi revisto considerando pesquisas junto ao
mercado de trabalho e consultas com profissionais da área. A partir desses dados foi
feito o redesenho dos objetivos do curso e das disciplinas, de modo a alinhá-los com as
competências profissionais necessárias e ao seu desenvolvimento gradual ao longo do
curso.
Liderados pelos coordenadores de curso, os docentes analisaram e
redesenharam objetivos de aprendizagem de cada disciplina e, por conseguinte, os
planos de ensino, alinhando-os à concepção do currículo como um todo, com as
competências que todo estudante deve ter ao completar sua formação universitária,
exprimindo-os em comportamentos, habilidades e atitudes observáveis e mensuráveis.
O Backward Design, como postulado por Wiggins e McTighe 17 em seu livro
Understanding by Design (2005), sustenta esse processo, bem como todo o desenho dos
planos de aula das disciplinas. A figura abaixo representa as três etapas propostas por
esses autores:

17

WIGGINS, Grant P.; Mc TIGHE, Jay. Understanding by design. Expanded 2th ed.
Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005.
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FIGURA 15 - PROPOSTAS DE PLANOS DE AULA

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

No primeiro estágio, são estabelecidos os objetivos de aprendizagem da
disciplina, que emanam das competências a serem desenvolvidas pelo curso. Devemos
lembrar que o foco aqui deve ser naqueles conteúdos, habilidades e atitudes essenciais
para que as competências desejadas sejam desenvolvidas.
No segundo estágio, é preciso pensar na avaliação como uma forma de coleta de
evidências de que houve aprendizagem. É a passagem de um modelo de “conteúdo
abordado” ou “atividades realizadas” para aprendizagem efetiva. Nesse sentido, o
planejamento muda e a avaliação é pensada no início do processo de planejamento.
Somente após ter claros os objetivos de aprendizagem e a forma como eles serão
verificados, o docente poderá iniciar o terceiro estágio do processo: selecionar
apropriadamente os temas e as experiências de ensino que precisa abordar e
desenvolver, com a definição de estratégias nas quais permitam que o estudante
alcance os resultados desejados.
Para que os objetivos de aprendizagem sejam desenhados de modo a garantir o
desenvolvimento cognitivo gradual e adequado ao desenvolvimento do estudante ao
longo dos anos de formação, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas – FMU tem como um dos seus pilares a Taxonomia de Bloom, que é estruturada
em níveis de complexidade crescente, do mais simples ao mais complexo. Para que o
estudante avance para níveis mais complexos de pensamento, é necessário que ele
domine os níveis anteriores. Mais adequada ao modelo de competências, a revisão
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realizada por Krathwohl (2001) 18 , foi a adotada pelo Centro Universitário, conforme
demonstra a figura 14:

FIGURA 16 - PRINCÍPIOS DA TAXONOMIA DE BLOOM

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

A utilização da Taxonomia de Bloom para o desenho dos objetivos de
aprendizagem do curso, das disciplinas e das atividades pedagógicas tem as vantagens
já apontadas por Bloom e Krathwohl (apud Ferraz e Belhot, 2010)19:
•

Padroniza a linguagem sobre os objetivos de aprendizagem para
facilitar a comunicação entre pessoas (docente, coordenadores
etc.), conteúdos, competências e grau de instrução desejado;

•

Serve como base para que os cursos definam, de forma clara e
particular, objetivos e currículos baseados nas necessidades e
diretrizes contextual, regional, federal e individual (perfil do
discente/curso);

•

Determina a congruência dos objetivos educacionais, atividade e
avaliação de uma unidade, curso ou currículo.

18

Adaptado de KRATHWOHL,2002

FERRAZ, Ana Paula do Carmo Marcheti; BELHOT, Renato Vairo. Taxonomia de Bloom:
revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos
instrucionais. Gestão & Produção, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2010000200015>. Acesso em: 15 jun. 2018.

19
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3.6.3 Avaliação do Processo de Aprendizagem
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU atua a
partir do pressuposto de que a avaliação é sempre resultado de consenso, cujos critérios
e práticas são negociados na própria elaboração do processo de aprendizagem, no qual
é sempre reservado um espaço para a autoavaliação.
A avaliação do desempenho do aluno é um processo cooperativo, contínuo e
possibilita a pesquisa sistemática da aprendizagem e deve-se considerar os aspectos
qualitativos e não somente os quantitativos nos resultados obtidos ao longo do processo
de aprendizagem.
A Instituição assume, assim, a posição teórica, segundo a qual, a avaliação é: uma
operação descritiva e informativa nos meios que emprega; formativa na intenção que
lhe preside; e independente, face à classificação, em âmbito mais vasto e conteúdo mais
rico. Demonstra-se, desta forma, que a avaliação se constitui em uma operação
indispensável em qualquer sistema escolar, mas é vista sob uma nova perspectiva.
Haverá sempre, no processo de ensino e aprendizagem, um caminho a seguir
entre um ponto de partida e um de chegada. Sendo assim, naturalmente, é necessário
verificar se o trajeto está caminhando em direção à meta, se alguns pararam, por não
saber o caminho ou por terem enveredado por um desvio errado. É essa informação
sobre o progresso de grupos e de cada um dos seus membros que a avaliação tenta
recolher e que é necessária para professores e alunos.
A avaliação é um procedimento que descreve quais conhecimentos, atitudes ou
aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram em um
determinado ponto do percurso, e que dificuldades ainda apresentam em relação a
outros.
Essa informação é necessária para o professor, no sentido de que este procure
meios e estratégias que possam ajudar os alunos a resolver essas dificuldades; e é
necessária para os alunos, a fim de se apercebam delas (os alunos não conseguem
identificar claramente as suas próprias dificuldades em um campo que desconhecem) e
tentem superá-las com a ajuda do professor e o próprio esforço. Por isso, a avaliação
tem uma intenção formativa, e nunca punitiva.
A avaliação, aqui apresentada, enquadra-se em três grandes categorias:
avaliação diagnóstica, formativa e somativa, conforme demonstra o quadro 8:
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MODALIDADE
(Tipo)

Diagnóstica

Somativa

Formativa

FUNÇÃO

PROPÓSITO
(Para que usar)

Diagnosticar

Verificar a presença ou a ausência de prérequisitos para novas aprendizagens.
Detectar dificuldades específicas de
aprendizagem, tentando identificar
causas.

Classificar

Classificar os resultados de aprendizagem
alcançados pelos alunos, de acordo com
os níveis de aproveitamento estabelecidos

Controlar

Constatar se os objetivos estabelecidos
foram alcançados pelos alunos.
Fornecer dados para aperfeiçoar o
processo de ensino-aprendizagem.

PERÍODO
(Quando aplicar)

No início do semestre
letivo, ou no início de
uma unidade
temática.
Ao final um semestre
letivo, ou ao final de
uma unidade
temática.
Durante o semestre
letivo, isto é, ao longo
do processo de ensino
aprendizagem.

QUADRO 7 - CATEGORIAS DE AVALIAÇÃO
FONTE: GERÊNCIAS ACADÊMICAS.

Um sistema de avaliação, como qualquer outro, assenta-se em determinados
pressupostos que, por um lado, o justificam e, por outro, o tornam exequível. No
contexto de ensino-aprendizagem, não tem sentido falar de avaliação de resultados, se
não for assumido um planejamento de todo o processo.
Por meio dessa operação de planejamento, identifica-se o que se pretende
atingir (os objetivos de aprendizagem) e concebe-se o processo de chegar até lá (os
métodos, meios e materiais) e, finalmente, a maneira de saber se foi alcançado, ou não,
o pretendido (tipos e instrumentos de avaliação).
Nesse contexto, a definição de objetivos adquire uma grande importância na
avaliação. Assim, além de formular objetivos, convém que o professor os classifique, isto
é, que decida em que domínios de comportamento humano se inscrevem e em que nível
de atuação se situam.
Portanto, o professor tem que estabelecer prioridades para efeitos de avaliação
de aprendizagem, salientando certos comportamentos, atitudes e conteúdos, bem
como planejando, cuidadosamente, a avaliação dos objetivos selecionados.
A avaliação de um segmento – maior ou menor – de aprendizagem do aluno não
pode ser deixada à inspiração de momento ou improviso, quando chega o momento de
ser realizada.
Na verdade, não são os alunos, em si mesmos, os objetos da avaliação – embora
sejam os visados – mas, sim, os resultados da aprendizagem que, ao se manifestar por
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meio deles, não deixam de representar, em grande parte, o produto do trabalho do
professor.
Logo, na avaliação de resultados, é difícil dizer se quem está mais em foco é o
professor ou são os alunos, sendo certo que, sejam os resultados bons ou maus, eles se
refletem tanto sobre um quanto sobre os outros.
O sistema de avaliação, adotado pela Instituição e seus docentes, portanto, deve
atender aos seguintes pressupostos gerais:
•

Contribuir para uma aprendizagem mais rica, na quantidade de aptidões
adquiridas e no grau de proficiência com que cada uma é denominada;

•

Fornecer indicadores que levem a um ensino de maior qualidade e
eficácia;

•

Proporcionar informações que, em conjunto com outras, possam
construir uma base para a apreciação do trabalho do aluno; a atribuição
de classificações, quando elas são necessárias; e a tomada de decisões
relativas à promoção para a etapa seguinte.

Assinala-se que os resultados da avaliação dos alunos têm uma função
importante que é a de fornecer elementos para orientação do processo educativo. “A
avaliação é um processo natural que nos permite ter consciência do que fazemos, da
qualidade do que fazemos e das consequências que acarretam as nossas ações”
(MÉNDEZ, 2005, p. 27)20. Isso significa atribuir um juízo de valor em relação a algo que
afetará as atitudes, as convicções, além dos comportamentos do aluno e do professor
em sentido amplo. Desta forma, entende-se que a avaliação é um processo de análise,
baseado em informações, que mantêm ou alteram nossas decisões.
No processo de ensino e aprendizagem, a avaliação deve ser dinâmica e os seus
métodos devem ser revistos a cada momento, o ato de ensinar não pode ser algo
estagnado, mas precisa passar por reformulações constantes para que a aprendizagem
do aluno seja alcançada. Por esse motivo é preciso não apenas absorver conceitos, mas
coloca-los em prática, o objetivo do educador deve ser, acima de tudo, alcançar o
aprendizado do aluno. Toda a avaliação é diagnóstica e oferece informações valiosas
acerca do estágio de aprendizagens, bem como do desenvolvimento de habilidades e

ÁLVAREZ MÉNDEZ, J. M. Entrevista concedida a Pátio. In: Pátio: Revista Pedagógica, Porto
Alegre, ano 9, n. 34, p. 24-27, maio/jul. 2005
20
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competências em que se situa cada aluno. Seus resultados são utilizados, para
redimensionar a prática educativa, envolvendo o professor e o aluno. Ambos devem,
permanentemente, refletir sobre os seus objetivos, as suas estratégias e o
comprometimento com o processo. A observação do desempenho visa identificar o uso
que se faz daquilo que sabe, ou seja, a articulação e a mobilização das capacidades ou
dos saberes. As evidências e os critérios, utilizados nos processos de avaliação,
constituem-se em parte integrante da relação estabelecida educando/educador.
Em síntese, a avaliação caracteriza-se por ser:
• Positiva: eleva a autoestima e descobre talentos;
• Partilhada: discute os resultados;
• Plena: atinge as diversas áreas do desenvolvimento do aluno –
participação, relacionamento interpessoal, dinamismo, disciplina,
criticidade, cooperação;
• Pedagógica: oportuniza o crescimento, gera a reflexão, permite a
autoavaliação e a melhoria constante para todos.
Pressupõe-se que a avaliação do aluno está pautada nos critérios de
desempenho, exigidos do profissional no mundo do trabalho e na sociedade. No caso de
nossa Instituição, tomamos por base, para o estabelecimento desses critérios, o perfil
do egresso de nossos cursos. Para o processo avaliativo, são indicados instrumentos de
avaliação, integradores de conteúdos curriculares e estimuladores da autonomia na
aprendizagem, que envolvam atividades realizadas individualmente e em grupo, tais
como: projetos, pesquisas e demais atividades de caráter essencialmente operatório.
Deverão ser utilizados, também, instrumentos formais de avaliação, que possibilitem ao
aluno a sistematização de suas aprendizagens.
Os instrumentos de avaliação de conteúdos deverão ser integrados à avaliação
de competências e habilidades de cada disciplina. Cabe ressaltar que há duas situações
a serem avaliadas: se o aluno adquiriu o conhecimento necessário para o
desenvolvimento de habilidades e competências em questão e se ele sabe utilizá-los em
situações-problema (adquiriu as habilidades e competências). Ou seja, não basta que o
aluno adquira os conhecimentos relativos à disciplina, ele precisa utilizá-los em
situações-problema.
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Os conhecimentos são ferramentas que devem ser habilmente utilizadas, a fim
de que os alunos demonstrem a aquisição das competências, necessárias a um eficaz
exercício profissional.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, em seu art. 24,
inciso V, indica que a avaliação escolar deve ser: "uma avaliação contínua e cumulativa
do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período”. Assim sendo, o critério de avaliação
está estabelecido no Regimento Geral do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU e assegura que, em ao menos uma das atribuições de
notas, os instrumentos de avaliação são definidos pelos professores das disciplinas e
diversos procedimentos quantitativos e qualitativos podem ser adotados. As avaliações,
no mínimo duas, são distribuídas em unidades consecutivas e inter-relacionadas, e cabe
ao docente a distribuição dos pesos de cada avaliação, ao longo do semestre.
A avaliação da aprendizagem obedece a normas e procedimentos pedagógicos
estabelecidos pelo Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão –
ConsUnEPE. Formalmente, é considerado reprovado na disciplina o estudante que não
obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades programadas, muito embora se reafirme a participação integral nas
atividades regulares do currículo.
3.6.4 Ciclo de Aprendizagem de Kolb: estratégias de ensino-aprendizagem
Para concluir a terceira etapa do processo proposto pelo Backward Design e
planejar as experiências de ensino-aprendizagem, a metodologia do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU apoia-se no Ciclo de
Aprendizagem de Kolb21, que propõe quatro etapas para a aprendizagem: a experiência
concreta, observação reflexiva, conceituação abstrata e experimentação ativa, como
mostra a figura a seguir:

KOLB, D. A. Experiential learning: experience as the source of learning and
development. New Jersey: Prentice-Hall, 1984

21
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FIGURA 17 - CICLO DE APRENDIZAGEM DE KOLB

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

A aprendizagem para esse autor, que se apoia em autores como Dewey, Piaget,
Paulo Freire, William James e Kurt Lewin, pode melhor ser descrita como um processo
sistêmico e contínuo de adaptação ao mundo, fundamentado na experiência, que
requer a solução de conflitos, diferenças e desacordos. É um processo de criação de
conhecimento, que envolve o contínuo movimento entre o pensamento, o sentimento,
a percepção e o comportamento. A aprendizagem resulta da interação entre o sujeito e
o ambiente, num processo que Piaget
nomeia de equilibração: que envolve a assimilação de novas experiências a estruturas
cognitivas existentes e/ou de acomodação (e transformação) das estruturas cognitivas
para dar conta de conhecimentos novos, provocados por desequilíbrios cognitivos
induzidos pelo ambiente.
O planejamento das atividades de ensino-aprendizagem deve, pois, seguir o Ciclo
proposto por Kolb, de modo que o estudante possa passar pela experiência de criação
do conhecimento por meio da combinação entre a compreensão e a transformação da
experiência, um processo no qual é essencial o envolvimento do estudante, por meio do
uso de metodologias ativas e do feedback sobre os resultados dos esforços
empreendidos.
Associado à Taxonomia de Bloom, o Ciclo de Kolb promove uma aprendizagem
mais profunda e significativa.
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3.6.5 Culminância do processo educativo (Capstones)
O desenvolvimento das competências não se dá, no entanto, apenas na sala de
aula, seja ela presencial ou virtual. É na atividade prática e reflexiva que o estudante se
torna capaz de articular o que aprende na Instituição com as demandas e necessidades
do mercado de trabalho. Por isso, dois momentos são considerados fundamentais no
processo de desenvolvimento pessoal e profissional do estudante: o Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) e o Estágio Supervisionado.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é realizado ao final do curso, como parte
integrante da matriz curricular e é por meio dele que, sob orientação docente, o
estudante articula as competências aprendidas, com o uso de metodologia científica
adequada a cada área e com vistas a desenvolver um projeto que aprofunde um tema
de interesse do estudante e que, ao mesmo tempo, esteja alinhado às linhas de pesquisa
da Instituição.
É no Estágio Supervisionado, no entanto, que a relação com o ambiente de
trabalho e a aplicação mais direta das competências profissionais desenvolvidas no
curso acontece. É nesse espaço que o estudante tem a oportunidade de aprender com
pessoas mais experientes e realizar aquelas tarefas mais diretamente relacionadas com
o campo profissional escolhido. É, no entanto, na reflexão sobre a prática, orientada
pelo docente supervisor, que a experiência do Estágio passa a fazer sentido, a
aprendizagem de fato acontece e o pensamento crítico desenvolve-se. O Estágio é
considerado central no desenvolvimento profissional do estudante, pois:
•

acelera a formação profissional;

•

permite relacionar os conteúdos aprendidos no curso com as
necessidades do mundo do trabalho;

•

promove o contato com profissionais da área, o que contribui
para o networking profissional;

•

acelera a aprendizagem de competências profissionais;

•

possibilita a detecção de pontos fortes e fragilidades no
desenvolvimento das competências profissionais;

•

desenvolve a capacidade de relacionar-se com pessoas de
diferentes origens sociais, culturas e valores.
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3.6.6 Qualidade Acadêmica
Como parte da missão institucional, esta diretriz evidencia o compromisso do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU com a qualidade da
formação de seus estudantes e egressos, efetivadando-se:
a)

pelo corpo docente qualificado: o Centro Universitário das Faculdades

Metropolitanas Unidas – FMU reconhece que o professor desempenha um papel
fundamental na construção de um processo de ensino-aprendizagem de excelência. Por
este motivo, o acompanhamento e o desenvolvimento de seu corpo docente assume
uma importância estratégica, por intermédio do seguinte conjunto de ações: 1. Seleção
Docente, pautada no perfil docente definido pela Instituição, com base em seus
princípios pedagógicos e organizacionais; 2. Programa de Desenvolvimento Docente,
materializado por meio da oferta contínua de cursos online e da concessão de bolsas
para cursos de Mestrado e Doutorado; 3. Avaliação Docente, realizada, semestralmente,
mediante a escuta do corpo discente, pela autoavaliação dos professores e pela
avaliação da coordenação acadêmica, fornece subsídios para a gestão da qualidade dos
cursos e para a elaboração de trilhas de desenvolvimento individuais que auxiliem os
docentes a aprimorar a sua prática pedagógica; a qualificação docente é fomentada
também por meio de compartilhamento de melhores práticas com seus pares; e 4.
Promoção e Reconhecimento Docente, evidenciados no Plano de Carreira docente que
estabelece os mecanismos de progressão horizontal e vertical, além das ações de
reconhecimento promovidas pelo Centro Universitário nas diversas esferas de atuação
do professor.
b)

pelos resultados do processo de ensino-aprendizagem alcançados pelos

estudantes: para avaliar a efetividade das práticas pedagógicas, o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU utiliza instrumentos avaliativos globais,
internos e externos. A Avaliação de Integrada (Teste de Progresso) é um instrumento
interno que objetiva verificar a sedimentação e integração dos conhecimentos
adquiridos pelo aluno ao longo da sua formação e desenvolver iniciativas de melhoria
contínua dos cursos. Essa avaliação, aplicada semestralmente, gera importantes
indicadores de acompanhamento da qualidade dos cursos. O Exame Nacional do
Desempenho do Estudante (ENADE) é um instrumento de avaliação externa utilizado
pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, cujos
resultados subsidiam a gestão acadêmica dos cursos de graduação. Outros instrumentos
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externos de avaliação também são utilizados, como o Exame da Ordem dos Advogados
do Brasil para o Curso de Direito e o Exame de Suficiência do Conselho Federal de
Contabilidade para o Curso de Ciências Contábeis.
c)

pelo aprofundamento e diversificação das experiências de aprendizagem

dos estudantes no ambiente universitário: para isso, oportuniza ao corpo discente: 1.
Ampliação da visão de mundo por meio do aprofundamento dos estudos sobre a
sociedade contemporânea, por meio da oferta de disciplinas transversais aos currículos,
que trabalham temas como Direitos Humanos, Educação Ambiental e Relações Étnicoraciais, que compõem o Eixo de Formação Humanística e de ações de promoção da
Internacionalidade; 2. Enriquecimento curricular, sob a sistematização das Atividades
Complementares, oportunizando experiências extra sala de aula como a participação
em projetos de pesquisa, o incentivo ao envolvimento voluntário em atividades de
extensão comunitária e a participação em eventos promovidos pelo Centro
Universitário; 3. Estímulo ao protagonismo estudantil por meio da aplicação de
metodologias ativas de aprendizagem, da participação dos discentes no planejamento e
execução das atividades acadêmicas e na representação estudantil nas diversas
instâncias colegiadas do Centro Universitário; 4. Garantia do desenvolvimento
acadêmico dos estudantes mediante o programa de Monitoria.
3.6.7 Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Diretriz voltada para a construção de um processo educacional fundamentado
na elaboração e reelaboração de conhecimentos, objetivando a apreensão e a
intervenção na realidade, enquanto uma totalidade dinâmica e contraditória. Essa
diretriz reflete-se na construção processual e contextualizada dos currículos, que
buscam a interlocução constante entre a teoria e a prática, por meio da participação de
professores e alunos em atividades de investigação e extensão universitária,
incorporadas à dinâmica da sala de aula e tendo como pano de fundo dessas práticas, a
realidade do cotidiano. A culminância desse processo manifesta-se com a produção e
socialização do saber científico, o que torna a coletividade beneficiária direta da ação
universitária. Para consolidar essa diretriz, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU oportuniza, aos seus estudantes, a possibilidade de se
engajarem em atividades dos projetos vinculados aos Programas de Extensão, ao Núcleo
de Prática de Negócios, que oferece apoio e orientação aos contribuintes e pequenos
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empreendedores, à Iniciação Científica e aos serviços prestados pelos Espaços de
Práticas Acadêmicas. A disseminação do conhecimento produzido é potencializada pelo
incentivo à participação discente nos eventos científicos, técnicos, artísticos e culturais
promovidos pelo Centro Universitário, reunidos na Semana Científica e Cultural
(SECCult), Fórum Cultura + Diversidade e na publicação de artigos em periódicos
próprios e externos.
3.6.8 Preparação para o mundo do trabalho
Consiste em um conjunto de ações que visam à formação de profissionais
capazes de atender às demandas da sociedade e contribuir para o desenvolvimento
regional e requer:
a)

Aproximação entre o Centro Universitário e o mercado de trabalho, o que

reforça o pilar institucional da empregabilidade por intermédio de ações promovidas e
serviços prestados pelo Global Office;
b)

Fomento ao empreendedorismo como uma competência fundamental na

formação do estudante e como uma alternativa de inserção profissional por meio de
unidades específicas, como o Núcleo de Práticas de Negócios e como tema transversal
no currículo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU;
c)

Ênfase no desenvolvimento de atividades práticas, mediante a

disponibilização de estruturas tais como os Espaços de Práticas Acadêmicas, os
Laboratórios específicos, além da supervisão docente necessária para que esse tipo de
atividade ocorra também dentro do Centro Universitário e em consonância com os
objetivos pedagógicos de cada curso, o que garante sua efetividade. Externamente, as
atividades práticas materializam-se por meio de visitas técnicas às empresas e,
especialmente, no desenvolvimento de estágio curricular, essencial para a
complementação da formação técnica e pessoal do estudante.
3.6.9 Internacionalidade
Consiste em ações que visam a ampliação da visão de mundo dos estudantes e
possibilitam a compreensão e o convívio com outras culturas e o respeito às diferenças,
além de possibilitar a formação de profissionais e cidadãos com competências globais.
a)

Promoção de oportunidades de experiências internacionais, dentro e fora
dos campi do Centro Universitário, o que reforça o pilar institucional da
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internacionalidade, por intermédio do Global Office, área regulamentada do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
responsável pelos assuntos que relativos à internacionalização;
b) Promoção de oportunidades de mobilidade acadêmica por meio da
possibilidade de intercâmbio para os seus estudantes e professores em
instituições parceiras, o que cria a oportunidade da internacionalização das
atividades educacionais;
c)

Oferta de cursos de idiomas com certificação internacional para docentes e
colaboradores técnico-administrativos;

d)

Transmissão ao vivo de grandes eventos mundiais, com tradução
simultânea e exclusividade, destinados a discentes e docentes;

e)

Promoção de eventos de práticas e trocas pedagógicas para os docentes das
instituições da Rede; a adoção de metodologias ativas de ensinoaprendizagem;

f)

Oferta constante de programas de desenvolvimento de lideranças
acadêmicas e técnico-administrativas.

3.6.10 Programas de acolhimento e permanência do discente
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU pratica o
acolhimento discente, com uma agenda de atividades de recepção para os alunos
ingressantes que visam introduzi-lo ao seu ambiente de estudo e aprendizagem, aos
seus colegas, docentes e coordenador do seu curso. Nesse período, entre as várias
ações, os estudantes são convidados a participar do Trote Solidário que envolve calouros
e veteranos em uma ação de trote, porém com propósito de responsabilidade social. Há
também outros projetos que integram alunos e a Instituição na promoção de ações de
voluntariado.
No que compete à questão de permanência do estudante, diversas ações são realizadas,
tais como:
a) programa de nivelamento, que consiste num conjunto de cursos
extracurriculares em Língua Portuguesa, Nova Ortografia, Raciocínio Lógico,
cujo propósito é revisar conteúdos e resgatar competências do Ensino Médio,
o que permite ao estudante retomar conhecimentos-chave para a sua
evolução e desenvolvimento acadêmico;
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b) programa de monitoria, que auxilia no acompanhamento de alunos com
dificuldades, o que contribui para melhoria de seu desempenho, além de
despertar nos estudantes monitores o interesse pela atividade docente;
c) orientação de carreira, por meio do Global Office e também da interação dos
estudantes com os docentes para assuntos das disciplinas que lecionam e
outras orientações de carreira que o estudante deseje receber e o docente
se sinta à vontade para fazê-lo;
d) programas de acessibilidade, que garantem a acessibilidade em sua
magnitude, compreendendo a eliminação de barreiras arquitetônicas,
pedagógicas/metodológicas, atitudinais, comunicacionais e digitais e contam
com

atendimento

educacional

especializado

e

núcleo

de

apoio

psicopedagógico;
e) mobilidade acadêmica, por meio da oferta de intercâmbio semestrais ou em
períodos de recesso acadêmico. Além disso, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU ainda oferta alternativas de
internacionalização que não requerem a mobilidade do discente, como o
OneCampus,

que

oferece

materiais

sobre

diversos

assuntos

extracurriculares;
f) intermediação e acompanhamento dos estágios obrigatórios e não
obrigatórios, remunerados e não remunerados, apoiando o discente em seu
ingresso no mercado de trabalho;
g) iniciativas de capacitação profissional por meio de oficinas e palestras e
divulga em um portal, diariamente, oportunidades de estágio oriundas de
convênios com empresas;
h) oferta de programas de descontos e bolsas governamentais e não
governamentais;
i) Canais variados de atendimento que contemplam desde o acolhimento e
integração formal do estudante quando do seu ingresso na Instituição até a
orientação frente às necessidades com que se depara ao longo de sua
formação.
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3.6.11 Capacitação docente
Para que o docente se engaje no Modelo Educacional do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e aplique essas práticas, o desenvolvimento
docente sempre foi muito enfatizado. Historicamente, foi oferecido um portfólio de
cursos de aperfeiçoamento e de programas de formação certificada totalmente online,
desenvolvidos pela Rede Laureate e oferecidos a todos docentes da Rede ao redor do
mundo. Entre eles estão:
• Professores Laureate no Século XXI;
•

Aprendizado baseado em problemas;

•

Aprendizado cooperativo;

•

Metodologia de estudos de caso;

•

Aprendizado orientado a projetos;

•

Habilidades Acadêmicas Profissionais;

•

Certificado Laureate em Ensino Online;

•

Certificado Laureate em Ensino e Aprendizagem no Ensino
Superior.

A esses, somaram-se cursos sobre tópicos de docência específicos,
desenvolvidos pela Área de Qualidade Acadêmica, especialmente para os docentes do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU concebidos para
endereçar questões localmente. Foram oferecidos:
•

Competências profissionais;

•

Avaliação: princípios e estratégias;

•

Avaliação: estratégias avançadas.

Ao longo desses cursos, os docentes compartilham suas experiências e formam,
assim, uma comunidade de prática, na qual a aprendizagem faça parte do cotidiano da
atividade docente e possa ser compartilhada com os pares.
Ao longo de 2017 foi feita uma recomposição do portfólio de cursos de
capacitação docente que culminaram, em 2018, no Transforma. O Transforma reuniu
diversos cursos oferecidos pela Laureate mundialmente, com outros cursos já
desenvolvidos localmente e vários outros novos, com uma carga horária total de cerca
de 360h, de módulos de desenvolvimento docente totalmente alinhados com o Modelo
Educacional Laureate, o contexto educacional atual e as crenças pedagógicas
institucionais. O Transforma busca desenvolver competências docentes relacionadas à
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Motivação e Valores, competências Operacionais e Técnicas. Subdivide-se em cinco
trilhas denominadas: Faça Parte, Inove, Avalie, Planeje e Implemente, e a trilha de cada
Escola que explora seus diferenciais formativos.
O docente do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
conta ainda com a Comunidade dos Professores, espaço virtual no Blackboard, no qual
pode encontrar estratégias de metodologias ativas, tecnologias educacionais, rubricas
de feedback, orientações para lidar com estudantes com deficiências e dificuldades de
aprendizagem, além de outros materiais que lhe possam ser úteis para o bom
desempenho das suas funções.
3.7 DIRETRIZES DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
3.7.1 Currículo
3.7.1.1 Organização curricular
Os pressupostos, utilizados para a organização curricular dos cursos do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, consideram uma
perspectiva de articulação interdisciplinar, voltada para a apropriação de
conhecimentos, habilidades e competências, considerando-se a avaliação crítica e
reflexiva de valores e práticas. Dessa forma, concebe-se a proposta curricular de modo
vivo e dinâmico que deve abarcar inovações, sempre que necessário, para atender às
novas demandas das distintas áreas profissionais.
Nesse sentido, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas –
FMU tem desenvolvido um trabalho de formação pedagógica e revisão de sua
abordagem, e propôs-se a trabalhar com currículos orientados por competência, a partir
da definição do perfil do egresso, o que deve possibilitar alinhar metodologias de ensinoaprendizagem, práticas pedagógicas, diferentes contextos e cenários de aprendizagem,
métodos de avaliação e atividades de pesquisa com esse princípio de organização
curricular. Caracteristicamente, tal opção implica que as proposições curriculares sejam
centradas na busca ativa pelo conhecimento, na interdisciplinaridade, na integração
teórico-prática e na interação ensino-sociedade, o que traz o desenvolvimento da
identidade profissional, como foco das atividades de aprendizado. A construção das
proposições curriculares pressupõe a identificação e a definição das competências
necessárias à boa prática profissional e, em seguida, bem como a definição de
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habilidades e conteúdos base para o desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem.
Entendemos que o desenvolvimento de novas experiências curriculares estimula
práticas educacionais significativas e permite que a Instituição estabeleça estratégias
inovadoras na formação do cidadão intelectualmente autônomo, participativo,
solidário, crítico e em condições de exigir espaço digno na sociedade e no mundo do
trabalho.
3.7.1.2 Estrutura curricular e coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais
A proposta curricular de todos os cursos da Instituição é marcada pela
flexibilidade que se materializa na oferta de disciplinas Optativas na modalidade online,
ou presencial em mais de um turno e campus. Além da flexibilidade no âmbito do curso,
há flexibilidade intercursos, seja no âmbito de uma mesma Escola, seja no âmbito
institucional, o que facilita a eventual mudança ou opção por um segundo curso de área
de conhecimento comum ou diversa, dado que há disciplinas comuns aos vários cursos,
sejam elas institucionais, ou pertencentes a uma mesma Escola, que podem ser
aproveitadas. Isso contribui para a redução do tempo de formação e motiva o estudante
a continuar estudando.
Ainda com relação às disciplinas Optativas, são elas que viabilizam a oferta da
disciplina de Libras, obrigatória nesse formato em todos os cursos, exceto nas
licenciaturas que assume característica obrigatória.
A carga horária total do curso está em acordo com a Res. CNE/CES, n. 3, de 2 de
julho de 2007 que determina que a carga horária mínima do curso deve ser calculada
em horas de 60 minutos. Na Instituição, a hora-aula tem duração de 60 minutos. A
diferença para hora relógio é compensada por meio das Atividades Práticas
Supervisionadas.
Ao considerar que a preocupação é com o resultado de aprendizagem dos
estudantes (Learning Outcomes), a metodologia que conduz o processo de ensinoaprendizagem é fundamental. O Modelo Educacional FMU baseia-se, principalmente,
em metodologias ativas apoiadas em um conjunto de ações que compõem sequências
didáticas de aula e que ilustram os Portfólios Docentes. Todas as ações educacionais,
independente a mídia da disciplina ou curso, têm como premissa a acessibilidade
pedagógica e metodológica, ou seja, buscam atingir todos os perfis de estudante,
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incluindo alunos com deficiências físicas ou cognitivas, e com diferentes estilos de
aprendizagem.
Com vistas a garantir resultados de aprendizagem, é disponibilizado um módulo
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), além de tutoriais que detalham as
características da modalidade de educação a distância e o funcionamento do ambiente
que promove a familiarização dos estudantes com a modalidade a distância.
Outro ponto de destaque no Modelo Educacional FMU é a obrigatória articulação
entre teoria e prática, fundamental à metodologia ativa, cujo pressuposto é que se
aprende melhor fazendo (ou simulando), e esse movimento permanente de ir e vir,
facilita e legitima o processo de ensino-aprendizagem. Essas evidências constam no
corpo da matriz curricular e indicam a carga horária de cunho teórico e prático, nos
Planos de Ensino e nos Portfólios Docentes.
Os

cursos

têm

elementos

diferenciais

que

os

caracterizam

como

comprovadamente inovadores ao longo de sua matriz curricular, o que evidencia a
motivação para estender ao estudante algo diferenciado de cunho inovador.
A matriz curricular apresenta um elenco de disciplinas a serem cursadas pelo
estudante que, naturalmente, consideram a construção de conhecimentos, desde
fundamentos da área de conhecimento até alcançar disciplinas de cunho profissional.
Paralelamente, o Modelo Educacional Laureate prega que a relação teoria e prática
permeie todo o percurso de formação do estudante e, dessa forma, as disciplinas têm
seus Planos de Ensino e Portfólios Docentes balizados. O percurso de formação do curso
é representado nos Projetos Pedagógicos de Curso de forma espacial.
3.7.1.3 Concepção do currículo
A qualidade acadêmica, a inovação, a empregabilidade e a internacionalidade
constituem importantes e valorizados referenciais e diferenciais institucionais que
permeiam, em maior ou menor grau, todos os cursos da Instituição.
Além dos referenciais e diferenciais institucionais, presentes nos conteúdos
curriculares e cocurriculares, há ainda os diferenciais da Escola a qual pertence o curso
que resultam da sinergia oriunda do agrupamento de cursos de áreas de conhecimento
afins. Esses diferenciais da Escola estão materializados na matriz curricular do curso a
partir da organização em eixos de formação e blocos de conhecimento.
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Antes de avançar, cabe um esclarecimento sobre conteúdos cocurriculares, isso
é, presentes no PPC, não necessariamente expressos na matriz curricular. Nesse
aspecto, destaque especial é dado aos vértices de pesquisa e extensão cujo calendário
acadêmico materializa ações dessa natureza.
Além de contemplar os diferenciais institucionais e da Escola, a matriz curricular
do curso preza, sobretudo, pela formação profissional do egresso e as contrapartidas
exigidas em termos de atualização dos conteúdos curriculares em conformidade com a
evolução do mundo do trabalho, o que induz o contato com conhecimento recente e
inovador. Essa atualização pode ser detectada na nomenclatura das disciplinas e
confirmada a partir da análise dos Planos de Ensino e bibliografias das disciplinas. Além
disso, há um zelo na adequação das cargas horárias cuja confirmação se obtém ao
analisar o agrupamento das disciplinas afins e o encadeamento proposto.
A Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, Africana e Indígena, conforme Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de
2004, são tratadas no decorrer dos cursos no âmbito das disciplinas Antropologia e
Cultura Brasileira”, “Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente” e “Projeto Integrador:
Temas Transversais”, que atendem suficientemente a legislação.
Também a temática Educação em Direitos Humanos, conforme Resolução
CNE/CP nº 01/2012, encontra-se contemplada em disciplinas como “Desafios
Contemporâneos”, “Desenvolvimento Humano e Social” e “Projeto Integrador: Temas
Transversais”, que atendem suficientemente a legislação. Não obstante, integra a
Agenda Institucional de Responsabilidade Social a iniciativa semestral denominada
Rodas de Conversa, que trata do necessário respeito à diversidade e cuja prática está
em linha com a temática de Direitos Humanos. A própria Política de Extensão conta com
um de seus eixos dedicado aos “direitos humanos, cidadania, diversidade e inclusão”.
Os temas relacionados à Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999
e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, são abordados no decorrer dos cursos da
seguinte forma: o tema é discutido em disciplinas como “Desafios Contemporâneos”,
“Desenvolvimento Humano e Social” e “Estilo de Vida, Saúde e Meio Ambiente”,
combinada à inserção da matéria em outras disciplinas, transversalmente ao currículo.
Além disso, do ponto de vista cocurricular, a Política de Extensão está alicerçada em três
dimensões, sendo uma delas a dimensão ambiental.
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A disciplina de Libras, conforme Decreto n° 5.626/2005 é ofertada como
disciplina Optativa em todos os cursos de graduação da Instituição exceto se tratar-se
de licenciatura cuja completude e aprovação é necessária para a integralização da matriz
curricular.
As ações afirmativas estão presentes de forma transversal e articulada com os
conteúdos e práticas em todos os currículos dos cursos do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU.
Todos os temas relacionados à memória cultural, à produção artística e ao
patrimônio cultural, à diversidade e ao meio ambiente são contemplados em maior ou
menor medida nos diferentes cursos ofertados nas Escolas da Instituição, por meio de
práticas pedagógicas; temáticas transversais, nos cursos de graduação, em disciplinas
da matriz curricular e em Projetos Integradores; e da exploração de interfaces entre arte
e cultura em seus cursos.
Cabe destacar que as ações voltadas à valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e as ações
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial
constituem a prática pedagógica valorizada pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU e corrobora para o desenvolvimento de habilidades
profissionais, a partir da transversalidade curricular desses temas e das oportunidades
nas quais os estudantes aplicarão seus conhecimentos teóricos em situações práticas,
com o desenvolvimento de competências profissionais inerentes ao projeto pedagógico
do curso e ampliando as competências do egressos.
3.7.1.4 Seleção de Conteúdos e Elaboração do currículo
Os parâmetros, para seleção de conteúdos e elaboração do currículo,
consideram:
•

parâmetros estabelecidos pelos referenciais da legislação vigente;

•

relevância de conteúdos para a apropriação de competências e habilidades na
área, conforme disposto no perfil do egresso do respectivo PPC;

•

relevâncias dos conteúdos para a construção de competências e habilidades
requeridas;

•

integração das disciplinas formando um percurso de aprendizagens
significativas;
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•

dimensionamento da carga horária das disciplinas;

•

consideração a missão e visão institucional;

•

adequação, atualização e relevância da bibliografia; e

•

a interconexão entre os currículos, primando pela formação numa perspectiva
multi, inter, transdisciplinar, ou seja, interprofissional.

3.7.1.5 Coerência entre contexto educacional, competências, diretrizes, disciplinas e
perfil profissional do egresso
Por meio de uma matriz de relação, contemplada no Projetos Pedagógicos de
Curso, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU demonstra
a articulação entre o contexto educacional de acordo com o perfil dos estudantes (perfil
socioeconômico, origem – escola pública ou privada – idade, sexo); as habilidades e
competências, que podem ser de natureza legal, institucional, da Escola ou do Curso; os
objetivos do curso; as disciplinas da estrutura curricular e o perfil do egresso.
Essa matriz clarifica a coerência entre o contexto educacional, competências,
diretrizes, disciplinas e perfil profissional do egresso, o que asssegura a qualidade
acadêmica e direcionando para os melhores métodos e técnicas didático-pedagógicas.
3.7.1.6 Componentes Curriculares na modalidade a distância
Os cursos de graduação ofertam em suas matrizes componentes curriculares
cujos conteúdos são apresentados integralmente na modalidade à distância, presentes
nos cursos, ou específicas de áreas de conhecimento, incluídas nesse rol algumas das
disciplinas Optativas, e atende à regulamentação quanto ao percentual máximo de 20%
da carga horária total do curso.
A adoção de disciplinas no modelo à distância visa permitir que os alunos
vivenciem e desenvolvam familiaridade com as estratégias, os métodos, os recursos e
as interações em ambientes virtuais de aprendizagem, cada vez mais utilizados no
mundo corporativo.
As disciplinas online são ofertadas nos eixos de Formação Humanística e
Formação Profissional, desenvolvidas integralmente no Ambiente Virtual de
Aprendizagem Blackboard em todos os cursos desde o primeiro semestre do curso,
sendo planejadas e conduzidas por professores e com mediação pedagógica realizada
por estes e/ou por tutores.
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O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU tem
experiência com a oferta de até 20% das matrizes curriculares na modalidade EaD, ou
seja, os discentes já estão sendo preparados para o domínio de recursos de
aprendizagem virtuais tão relevantes no mercado de trabalho e tão caros no seu próprio
autodesenvolvimento.
As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância utilizam
materiais previamente concebidos, denominados referenciais e complementares,
detalhados nos Projetos Pedagógicos de Curso.
Destaca-se que, para potencializar o processo educativo das disciplinas
oferecidas na modalidade a distância, há mecanismos efetivos de interação e
comunicação que permitem executar em profundidade o Projeto Pedagógico do Curso,
o que garante acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre seus usuários:
coordenadores, docentes, tutores e estudantes, e assegura acesso aos seus recursos
didáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com segurança do registro de seus dados.
3.7.1.7 Flexibilidade dos Componentes Curriculares
As inovações organizacionais trazem formas mais participativas, integradas,
grupais, descentralizadas, autônomas, envolventes e flexíveis e chegam a constituir
patamares superiores que favoreçam o aperfeiçoamento do trabalho humano. Nesse
cenário, todas as atividades humanas necessitam apoiar-se em uma base de
informações confiável e, se possível, cada vez mais completa, com a necessidade de
atrelar a capacidade de usar a informação com a aplicação de conhecimento ao domínio
de procedimentos, com o emprego de habilidades específicas e instrumentais ao
encontro de soluções tecnológicas disponíveis para finalidades determinadas.
Tendo tais considerações em conta, a formação profissional implica desenvolver
a capacidade de inovar, de produzir novos conhecimentos e soluções tecnológicas
adequadas às necessidades sociais, o que exige muito mais do sistema educacional.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU procura
propiciar variedade na oferta de tipos de atividades para a integralização curricular,
incentiva a articulação entre atividades desenvolvidas pelo aluno no âmbito acadêmico
com aquelas de seu campo de atuação profissional, dá ênfase em atividades centradas
na criatividade e na capacidade de buscar novas interpretações às situações propostas.
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O processo de reforma curricular focado na flexibilização da formação nos cursos
de Graduação é passível de uma adaptação permanente a cada nova realidade do
mercado. O ideário de flexibilização curricular presente na elaboração das diretrizes
curriculares para os cursos de Graduação está intimamente associado à flexibilização do
trabalho: articula educação e empregabilidade. Só a formação de profissionais
dinâmicos e adaptáveis às rápidas mudanças no mundo do trabalho e às demandas do
mercado de trabalho poderá responder aos problemas de emprego e de ocupação
profissional.
O desenvolvimento dessas multicompetências inclui a identificação de
habilidades cognitivas e de competências sociais requeridas no exercício das diferentes
profissões, bem como nos diferentes ramos de atividade. A instituição está atenta a essa
realidade e, consequentemente, a flexibilidade curricular e da sintonia com a vida e com
a empregabilidade, o que é manifesto em suas proposições curriculares.
A flexibilidade dos componentes curriculares possibilita liberdade no percurso de
formação, o que dá autonomia ao estudante, para construir seu caminho, seu currículo
e sua identidade. É necessário o entendimento de que tudo o que se faz ou se vivencia
em uma instituição de ensino superior é currículo. Sendo assim, não é algo que possa
ser entendido como definitivo, mas, como um projeto que se forja no cotidiano,
construído reciprocamente pelo professor e pelos estudantes. Sendo assim, a
flexibilização faz com que a organização curricular assuma um novo desenho, a partir de
uma nova concepção; e o currículo passa a ser concebido como um processo não-linear
e rotineiro, no qual as disciplinas deixam de ser verdades acabadas a serem repassadas
e transmitidas. Torna-se um espaço de produção coletiva e de ação crítica. Os conteúdos
das disciplinas não são mais a “essência” de um curso, tornam-se referências para novas
buscas, novas descobertas, novos questionamentos, oferecendo aos estudantes um
sólido e crítico processo de formação. Quando a instituição utiliza tais possibilidades,
entende que se efetiva a flexibilização curricular, na perspectiva de um currículo que
rompe com a predominância de disciplinas e tem a transdisciplinaridade como eixo de
referência. É, no entanto, essencial que, ao serem selecionadas para fazer parte do
percurso curricular, as ações mantenham estreita vinculação com o núcleo
epistemológico do curso, a partir do perfil do profissional delineado no projeto
pedagógico. É importante também que essas ações possibilitem ao estudante a vivência
de experiências significativas e que deem a eles condições de refletir sobre as grandes
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questões da atualidade e, a partir da experiência e dos conhecimentos construídos e
refletidos, constituir uma formação compromissada com as demandas e os desafios de
sua realidade profissional.
A flexibilização curricular, especialmente a dos elementos curriculares, tem
constituído, nos últimos tempos, um desafio na forma de conceber e desenvolver o
currículo. O Projeto Pedagógico de Curso, no exercício de sua autonomia, deve prever,
entre os componentes curriculares, tempo, para permitir ao estudante incorporar
outras formas de aprendizagem e de formação social. A flexibilização do currículo
permite ao estudante extrapolar a aptidão específica de seu campo de atuação
profissional, bem como construir seu caminho, seu currículo, sua identidade.
A flexibilidade, ao considerar a proposta curricular de todos os cursos da
Instituição, materializa-se na oferta de disciplinas Optativas na modalidade online, ou
presencial em mais de um turno e campus. Há, também, flexibilidade intercursos, que
facilita a eventual mudança ou opção por um segundo curso de área de conhecimento
comum ou diversa, dado que há disciplinas comuns aos vários cursos que podem ser
aproveitadas.
A flexibilização busca, portanto, substituir a lógica tradicional de organização dos
currículos, o que viabiliza um novo desenho curricular, decorrente e balizado por um
projeto pedagógico, cujo compromisso, no âmbito da Instituição, é ser discutido e
construído intensa e coletivamente. A Instituição e, consequentemente, os currículos
dos seus cursos transformam-se em espaços privilegiados para a reflexão, o debate e a
crítica, resgatando o seu compromisso com a cidadania plena.
3.7.1.8 Atividades Práticas e Estágios Supervisionados
O estágio supervisionado foi instituído pela Lei 6494/77, atualmente é
regulamentado pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e previsto no artigo 82º
da LDB (Leis de Diretrizes e Bases). Tem a finalidade de proporcionar ao estudante a
vivência, na prática, do seu aprendizado teórico, e visa a preparação para o trabalho
produtivo e aprendizado de competências próprias da atividade profissional, a
contextualização curricular e o desenvolvimento do estudante para a vida pessoal e
profissional.
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, o estágio
supervisionado está contido na matriz curricular dos cursos que optaram pela oferta de
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estágio aos estudantes em razão do cumprimento das diretrizes curriculares nacionais
ou por deliberação da coordenação do curso em comum acordo com o Colegiado de
Curso e apoiado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). Constitui uma prática
pedagógica, valorizada pela FMU, que corrobora para o desenvolvimento de habilidades
profissionais, a partir de oportunidades nas quais os estudantes aplicarão seus
conhecimentos teóricos em situações práticas, desenvolvendo competências
profissionais inerentes ao projeto pedagógico do curso e ao perfil do egresso.
Há várias formas de vínculos aceitas para o cumprimento do Estágio e, para cada
uma delas, é necessário um conjunto de documentos e de aprovação do Supervisor de
Estágio.
A forma mais comum e aceita é por meio de um Convênio ou Contrato de Estágio
com uma empresa do setor e Termo de Compromisso entre as partes. Porém, também
poderá ser cumprido por meio de Registro CLT, ou se for proprietário ou cooperado em
alguma empresa ou ainda funcionário público nomeado, desde que a atividade
desenvolvida tenha relação com o curso em que estuda. A validação desses vínculos é
feita pelo Supervisor de Estágio, profissional responsável por avaliar as atividades
desenvolvidas na empresa onde o estágio for realizado.
Nos cursos em que constitui atividade obrigatória, o estágio deverá ser realizado
no semestre indicado na matriz curricular do curso e deve totalizar a carga horária
estabelecida, nas quais devem ser cumpridas até o último semestre do curso. Caso isso
não ocorra, o estudante deverá matricular-se novamente na disciplina.
Todas as orientações para a realização do estágio e documentação necessária
estão disponíveis no portal da Instituição. A regulamentação do estágio no âmbito do
curso encontra-se consolidada e divulgada. Constitui de volume independente e está
disponível para consulta, o que inclui as formas de apresentação dos relatórios de
estágio e outras exigências quando for o caso.
A Instituição credita ao Estágio Supervisionado o coroamento das diversas
competências profissionais desenvolvidas ao longo do curso e previstas no Perfil do
Egresso, caracterizando-o como uma etapa de culminância da aprendizagem (capstone).
Daí a necessária consistência no seu roteiro, o que valoriza e torna a experiência de
aprendizagem do aluno única.
A avaliação do estagiário conta com a perspectiva avaliativa do seu gestor
imediato, o que estabelece uma interlocução entre a Instituição e o ambiente de estágio,
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estreita os laços entre as partes e fornece insumos para atualização e melhoria das
práticas de estágio.
Reforçando a relação com a rede de escolas da educação básica, o estágio
curricular supervisionado, conforme seu Regulamento, possibilita aos seus estagiários a
vivência da realidade escolar de forma integral, a participação em reuniões de
professores e/ou conselhos de classe e concretiza a relação do estagiário e da própria
Instituição com a rede de escolas de Educação Básica.
O regulamento de estágio do curso destaca o necessário acompanhamento pelo
docente orientador ao longo das atividades no campo da prática, com vistas a estimular
a implantação de práticas inovadoras.
Vale enfatizar que, no que diz respeito à relação teoria e prática, o estágio
curricular supervisionado promove a relação teoria e prática ao articular o currículo dos
cursos e aspectos práticos da Educação Básica, ao promover o embasamento teórico das
atividades planejadas no campo da prática e ao inserir o estagiário em atividades de
planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação
Básica, o que gera reflexão teórica a respeito de situações vivenciadas e eventual criação
de soluções que articulam teoria e prática.
Cabe esclarecer que, para os cursos que não exigem estágio curricular, por que
estão desobrigados legalmente face às diretrizes curriculares nacionais, é facultado aos
estudantes a realização de estágios extracurriculares a qualquer tempo. O registro
desses estágios não curriculares igualmente é realizado na Instituição.
Destaca-se que a Instituição oferece serviços de empregabilidade e oferta de
estágios, além de apoio a iniciativas empreendedoras. É ampla a lista de convênios com
empresas para oferta de vagas. No que concerne às iniciativas para Estágio
Supervisionado não obrigatório, remunerado ou não remunerado, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU cumpre todos os trâmites
de intermediação e acompanhamento dos estágios, apoiando o discente em seu
ingresso no mercado de trabalho. Inclusive, o Centro Universitário ainda promove
diversas iniciativas de capacitação profissional por meio de oficinas e palestras e divulga
em um portal, diariamente, oportunidades de estágio oriundas de convênios com
empresas do mercado paulistano. Destaca-se que essas iniciativas também contemplam
os Estágios Supervisionados obrigatórios. A Central de Estágios, órgão do Global Office,
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é responsável por garantir a condução dos processos de estágio e o cumprimento das
exigências legais.
Cabe destacar que o PPC dos cursos de Licenciaturas assegura a Integração com
as Redes Públicas de Ensino por meio de ações e/ou convênios com as escolas públicas
de educação básica, o que permite o desenvolvimento, a testagem, a execução e a
avalição de estratégias didático-pedagógicas, inclusive com uso de Tecnologias
Educacionais, sendo essas experiências documentadas, abrangentes e consolidadas,
com características exitosas ou inovadoras, e comprovação de resultados positivos aos
estudantes e à escola.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU também
prevê a Integração com o Sistema Local e Regional de Saúde/SUS, conforme DCNs ou
PPC, por meio de formalização de convênios, com destaque para a formação discente
em serviço e sua inserção em equipes multidisciplinares e multiprofissionais nos
diversos cenários e níveis de complexidade crescente.
As Atividades Práticas de Ensino para a Área da Saúde também estão
implantadas e em acordo com as DCNs do curso, com regulamentação para a atuação
docente, e contemplam a inserção dos estudantes em cenários do SUS e em outros
ambientes de aprendizado (espaços de prática) que resultam no desenvolvimento das
competências profissionais específicas, em alinhamento ao contexto de saúde da região.
O Centro Universitário assegura, ainda, as Atividades Práticas de Ensino para
Licenciaturas, em acordo com as DCNs da Educação Básica, da Formação de Professores
e da área de conhecimento da Licenciatura, em consonância ao PPC e relacionando a
teoria e prática de forma reflexiva ao longo do curso.
3.7.1.9 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
O Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de Graduação, quando
houver, é contemplado na matriz curricular dos cursos do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos cursos.
A Instituição atribui importância capital ao Trabalho de Conclusão de Curso ou
Trabalho Final de Graduação pois este constitui uma oportunidade de consolidação das
diversas competências profissionais desenvolvidas ao longo do curso, previstas no Perfil
do Egresso. Isso o caracteriza como uma etapa de culminância da aprendizagem
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(capstone). Daí a necessária consistência no seu roteiro, que torna a experiência de
aprendizagem do aluno valorizada e única.
O Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de Graduação está
institucionalizado no âmbito do curso e formalizado mediante regulamento próprio,
materializado em Manual que detalha todas as suas etapas, incluindo as formas de
apresentação pelos estudantes.
A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso ou Trabalho Final de Graduação
é responsabilidade de um conjunto de docentes que são liderados pelo responsável pela
disciplina. A coordenação é realizada por este em parceria com o coordenador de curso.
3.7.1.10 Projetos Integradores
Os Projetos Integradores são componentes curriculares dos cursos de graduação,
que contam com carga horária própria e constituem um espaço de participação ativa do
aluno no processo de aprendizagem. Sua efetivação ocorre em caráter disciplinar,
multidisciplinar e interdisciplinar por meio de problematizações, de projetos que
envolvem e aplicam conhecimentos desenvolvidos em componentes curriculares
diversos e da articulação entre teoria e prática, de modo a contribuir para o
desenvolvimento de habilidades de pensamento e de exercício profissional. Para que
essas atividades sejam validadas, o estudante deverá atender aos requisitos
estabelecidos no regulamento específico de cada atividade.
3.7.1.11 Atividades Complementares
As Atividades Complementares constituem práticas acadêmicas obrigatórias
para os estudantes dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior, e com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Têm o propósito de enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e
profissional. Estão formalizadas na Instituição por meio de Regulamento próprio,
devidamente aprovado pelas instâncias superiores, e encontra-se disponível para
consulta.
As Atividades Complementares possibilitam a flexibilização curricular a partir do
estímulo à prática de estudos independentes e da criação de oportunidades para o
enriquecimento do processo ensino-aprendizagem. Além disso, permitem a ampliação
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dos conhecimentos e o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas além
da sala de aula, o que estimula a iniciativa e autonomia do estudante em formação como
agente e sujeito do seu processo formativo profissional, junto à sociedade na qual
atuará.
As Atividades Complementares proporcionam progressiva autonomia intelectual
dos estudantes, ampliando a possiblidade de apropriação do aprendizado advindo das
relações com o mundo do trabalho e sua diversidade e peculiaridade, em concordância
com seus objetivos pessoais e profissionais.
Constituem objetivos das Atividades Complementares: (i) expandir as áreas de
abrangência e formação do estudante para além da sala de aula; (ii) flexibilizar o
currículo acadêmico, de modo que se alinhe aos interesses formativos e profissionais do
discente; (iii) oportunizar formas variadas de aprendizado e trocas de experiências em
diversos cenários, a partir de atividades de cunho teórico ou prático, presencial ou a
distância.
O cumprimento das Atividades Complementares dar-se-á pela integralização da
carga horária, definida na matriz curricular do curso, que deve ser realizada pelo
estudante ao longo e até o término do curso, respeitando-se o Regulamento e o
respectivo Manual de Atividades Complementares, que delimita sua abrangência, em
concordância com o Projeto Pedagógico do Curso, Perfil do Egresso e Diretriz Curricular
Nacional, se for o caso. Tanto o Regulamento quanto o Manual de Atividades
Complementares garantem a diversidade de atividades e explicitam as formas de
aproveitamento. São proporcionadas tanto Atividades Complementares de cunho
institucional, voltadas à formação geral, quanto outras vinculadas à área e ao curso do
discente, que são, portanto, de formação específica.
As Atividades Complementares, incentivadas e valorizadas em alinhamento ao
Projeto Pedagógico do Curso e ao Projeto Pedagógico Institucional, são de natureza
científica, social, cultural, acadêmica e profissional e contemplam as esferas de ensino,
pesquisa e extensão.
A carga horária de Atividades Complementares necessária para a integralização
do curso é fixada com base na carga horária total, computada nos respectivos Projetos
Pedagógicos do Curso, observando-se os limites estabelecidos na legislação.

190

PDI - 2018-2022
3.7.1.12 Interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade é assegurada no currículo e na prática pedagógica,
visando-se à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da
organização curricular. Desta forma, as disciplinas são colocadas em relação entre si,
com o objetivo de proporcionar olhares distintos sobre o mesmo problema e criar
soluções que integrem teoria e prática, de modo a romper com a fragmentação no
processo de construção do conhecimento.
A interdisciplinaridade é um dos pontos centrais da estrutura dos currículos, pois
é propícia para a ampliação da integração dos conhecimentos. No Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, a interdisciplinaridade curricular se
traduz para além da mera integração de conhecimentos e se consolida como a relação
entre as suas diferentes dimensões, assim anunciadas: teoria e prática; conteúdo e
forma; ação e reflexão; homem e sociedade. A fundamentação científica e humanística,
essenciais à natureza do trabalho pedagógico, compõem o Currículo do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, que é estruturado por três
eixos.
O Eixo de Formação Humanística objetiva o desenvolvimento da capacidade
crítica, analítica e de compreensão das questões sociais e ambientais. Visa ao
desenvolvimento da cidadania e do respeito aos direitos humanos e à diversidade, de
modo a levar o aluno a pensar e refletir sobre as questões que se colocam no dia a dia
das relações na sociedade. A apresentação dos conteúdos se dá a partir da incorporação
de metodologias e tecnologias que aproximam os alunos e os desafiam a novas formas
de mediação do processo de ensino e aprendizagem. As disciplinas do Eixo de Formação
Humanística estão distribuídas ao longo das matrizes curriculares, de acordo com o
Projeto Pedagógico do Curso.
O Eixo de Formação Básica compreende um conjunto de disciplinas que
estabelecem uma base de formação para cada uma das áreas de conhecimento. A
construção do Eixo de Formação Básica está em sintonia com a estrutura acadêmica do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, concebida a partir
das suas Escolas. Na vertente da Formação Básica são concebidas e postas em prática
ações de construção de uma base de conhecimento que proporciona o desenvolvimento
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de uma formação profissional sólida e consistente. Essas ações envolvem iniciativas
como programas de nivelamento, projetos interdisciplinares e monitoria.
O Eixo de Formação Profissional proporciona a construção e difusão de
conhecimentos e habilidades que asseguram a competência profissional anunciada no
Perfil do Egresso do curso em seu projeto pedagógico. Trazer a prática para a sala de
aula é uma ação que envolve a inserção do aluno no mercado de trabalho não apenas
por meio dos programas de estágio, mas também pela manutenção de um corpo
docente e de profissionais com vivência e atuação no mercado local e regional. Isso
possibilita a troca constante de experiências e o desenvolvimento de projetos de
pesquisa e extensão universitária, o que visa à empregabilidade e à internacionalidade.
Além disso, por meio de inúmeros projetos e ações, o Centro Universitário estimula
permanentemente o empreendedorismo e a inovação.
Os embasamentos utilizados para a organização curricular dos cursos inferem
uma perspectiva de articulação interdisciplinar, orientada para a apropriação de
conhecimentos, habilidades e competências, pressupondo-se a avaliação crítica e
reflexiva de valores e práticas. Por conseguinte, têm-se a proposta curricular com um
processo vivo e dinâmico que deve abarcar inovações, sempre que necessário, para
atender às novas demandas das distintas áreas profissionais.
3.7.1.13 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular
O princípio da realização pessoal como direito inalienável de todo o indivíduo
para escolher livremente diversas trajetórias educativas, implica o reconhecimento da
existência de experiências de vida diversificadas, afastando-se da ideia de um único
caminho para a formação. Nesse contexto, destaca-se que a flexibilização poderá dar-se
com a estruturação dos currículos da seguinte forma:
1) não estabelecimento de pré-requisitos, salvo aqueles estritamente
necessários;
2) estabelecimento de um percentual de carga horária para:
• Elementos obrigatórios, não substituíveis, orientando-se para que
sejam definidos dentro dos limites estritamente necessários;
• Elementos curriculares optativos;
• Atividades Complementares;
• Estágio Curricular Obrigatório, quando assim definido nas DCNs;
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• Trabalho de Conclusão de Curso, quando assim definido nas DCNs;
3) aproveitamento de disciplinas dos cursos a partir da análise de
compatibilidade com conteúdo, competências e carga horária da
atividade externa realizada, conforme ementa da referida disciplina e
Regimento Institucional.
Assim, tem-se que as Atividades Complementares são um importante
mecanismo de introdução à flexibilidade curricular, realizadas pelos estudantes, para a
integralização da carga horária de seu curso. Proporcionam oportunidades diferenciadas
de integralização do curso na medida em que permitem o reconhecimento de atividades
enriquecedoras e adicionais ao Perfil do Egresso.
O estudante do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas –
FMU terá oportunidades variadas em sua formação, principalmente por meio de:
disciplinas optativas; aproveitamento de disciplinas obrigatórias decorrente de estudos
realizados em outras instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; atividades dos
Estágios Curriculares; temática do Trabalho de Conclusão de Curso ou Projetos
Integradores.
Os percentuais de cargas horárias dos elementos são definidos conforme
especificidades dos cursos e sempre à luz da legislação, Diretrizes Curriculares Nacionais
e Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia, específicos dos Cursos.
Para o aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho e
outros meios, o Centro Universitário possui regulamento próprio, e as suas premissas
estão calcadas na legislação vigente. Consideram-se, para efeito de aproveitamento de
estudos em todos os cursos da Instituição, as disciplinas cursadas ou planos de cursos
cumpridos, com aprovação em nível de graduação. O estudante tem o direito ao
aproveitamento de estudos a partir da apresentação do histórico escolar e conteúdos
programáticos, com aprovação nas disciplinas para as quais solicita análise.
Cada curso de graduação, orientado por seus projetos pedagógicos, deve
atender às Diretrizes Curriculares Nacionais e ao Catálogo Nacional dos Cursos
Superiores de Tecnologia, favorecendo-se a formação de profissionais que:
• Tenham visão ampla e crítica da realidade e que almejem, por meio do seu
trabalho, o desenvolvimento pessoal, profissional e a transformação da
sociedade;
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• Sejam capazes de superar os desafios em situações que se renovam, tanto no
exercício profissional quanto na produção do conhecimento;
• Pautem suas ações em critérios éticos e humanísticos;
• Valorizem a pesquisa/investigação científica, cultural e tecnológica, com vistas
a uma ação transformadora da realidade e ao efetivo compromisso com um
modelo sustentável de desenvolvimento;
• Sejam empreendedores da própria carreira;
• Exerçam a cidadania com autonomia; e
• Sejam profissionais que busquem, de modo contínuo, o aperfeiçoamento de
suas competências, para lidar com os desafios que se renovam no cenário
contemporâneo.
Há atividades de integralização curricular pelas quais o aluno paga para realizar
(cursos complementares da Instituição ou de outras IES, por exemplo), outras
totalmente gratuitas (cursos ou monitorias pedagógicas gratuitos, oferecidos pela área
de Qualidade Acadêmica, para saneamento de lacunas de formação anterior ou para
auxílio nas disciplinas com maior índice de reprovação, por exemplo) e ainda outras às
quais o aluno integra programas de incentivo para sua realização (iniciação científica
com bolsas PIBIC, atividades extensionistas ou de monitoria).
3.7.1.14 Sistemática de Atualização Curricular
A atualização curricular dos cursos do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU é concebida por diferenciadas formas de flexibilização a
partir da integração dos diferentes suportes da gestão da aprendizagem, como trabalho,
ciência e tecnologia, observando-se os princípios da flexibilização, autonomia,
interdisciplinaridade e contextualização, com o objetivo de tornar o estudante
corresponsável pela sua formação e conduzi-lo ao permanente desenvolvimento de
habilidades, competências e atitudes específicas do perfil profissional definido no
Projeto Pedagógico de cada curso, com base nas seguintes diretrizes:
• Sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e com as
demandas do mercado e da sociedade;
• Desenho curricular estruturado com base na formação cidadã e
profissional do egresso;
• Currículo semestral, flexível, integrador e abrangente;
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• Vínculo permanente entre o mercado de trabalho e a prática profissional;
• Ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática.
O currículo é amplamente discutido nas reuniões do Núcleo Docente
Estruturante – NDE e Colegiado de Curso, com a representatividade discente.
Respeitando-se as diretrizes acima, são consideradas, ainda, na atualização curricular,
as transformações tecnológicas que influenciam cada área e profissão, as orientações
de órgãos de classe, os resultados das Avaliações Institucionais internas e externas dos
cursos e os resultados da Avaliação do Desempenho do Estudante – ENADE.
Tendo-se em vista as atuais exigências de um mercado internacionalizado,
necessita-se de plena capacidade operacional e conceitual. Portanto, antes de se
estabelecerem os conteúdos a serem ministrados em um curso, são levantadas as
habilidades que, no transcorrer do processo ensino-aprendizagem, construirão a
competência do profissional.
A noção de competência é a expressão de um conjunto de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores harmonicamente desenvolvidos que caracterizam uma
formação. A habilidade é, pois, a ação física ou mental que expressa uma capacidade
adquirida. Desse modo, em todo Projeto Pedagógico de Curso, está definido o conjunto
de habilidades que deverão ser desenvolvidas, considerando-se a formação geral, a
formação básica por área de conhecimento e a formação específica, além das
experiências a serem vivenciadas em práticas de estágios e em atividades
complementares.
Do ponto de vista do conhecimento geral, as disciplinas contemplam, nos seus
programas, uma sólida formação geral, considerando-se os desafios que os novos
profissionais terão que enfrentar num mundo de mudanças aceleradas e as
possibilidades de atualização, o que estimula a educação permanente ou continuada por
meio do ensino, da pesquisa e da extensão.
Além disso, para a atualização periódica das matrizes curriculares, são
consideradas as opiniões dos órgãos de classe de cada categoria, dos egressos e
empregadores, por meio de reuniões e pesquisas. Também são avaliadas as instituições
de ensino superior que sejam referência em seus cursos, bem como a contemplação de
todos os itens constantes nas DCNs de cada curso. Em todos os momentos de
atualização curricular, o Núcleo Docente Estruturante debate todas estas propostas,
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formaliza a matriz e repassa para validação do Colegiado de Curso, para a implantação
posterior.
3.7.2 PERFIL DOS CURSOS
Os cursos procuram contemplar os princípios da UNESCO, expressos nos quatro
pilares da educação (saber aprender, fazer, conviver e ser). Eles compreendem um
conjunto de disciplinas que obedecem às diretrizes curriculares e de formação
complementar, necessárias para as respectivas áreas do saber, destinadas à obtenção
de graus acadêmicos que assegurem condições para o exercício de atividades
profissionais. Persegue-se a formação de profissionais com uma visão crítica da
realidade, capacidade analítica, habilidade para a pesquisa/investigação científica e
tecnológica e que sejam comprometidos com a inclusão, o respeito à diversidade
cultural e o cuidado socioambiental, com vistas a uma ação transformadora da
sociedade. A qualidade do processo de ensino-aprendizagem se concretiza através de
uma ação integrada entre teoria e prática; da otimização dos currículos; da qualificação
do corpo docente; dos estágios, como meio eficaz de confronto e interação com o
contexto; da pesquisa bibliográfica e de campo, como meio de aprendizagem; da
incorporação da informática no processo de formação profissional; e de outros, de
ordem acadêmico-pedagógica.
Os cursos presenciais ou a distância a serem propostos pelo Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas -

FMU se enquadram nas seguintes

modalidades:
Bacharelados: objetivam uma formação acadêmica ampla, admitindo, todavia, ênfases
profissionais específicas, considerando que essas devem estar assentadas em sólidos
conhecimentos nas diversas áreas do saber, relacionados com cada profissão;
Licenciaturas: objetivam a formação de professores que podem atuar no Ensino
Fundamental e no Médio, em escolas das redes pública e privadas;
Cursos Superiores de Tecnologia: objetivam oferecer, prioritariamente, a preparação
para a prática profissional;
Pós-graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu): cursos elaborados, conforme legislação
vigente, objetivando a especialização de profissionais graduados em diferentes áreas do
saber que desejem investir em formação continuada;
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Extensão: cursos breves, que visam à capacitação específica em determinadas áreas de
atuação profissional.
Os cursos ofertados na modalidade a distância representam uma alternativa de
formação para as pessoas que desejam se aprimorar, utilizando recursos tecnológicos
que possibilitem a otimização relativa a custo, espaço e tempo de formação.
No que se refere ao perfil dos cursos, e a respeito de currículos inovadores,
entende-se que estes possibilitam a formação de profissionais preparados para
enfrentar, com dinamismo e competência, as demandas socioeducacionais da
contemporaneidade. Todas as matrizes curriculares dos cursos do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possuem direta relação com a missão e a
visão da Instituição, uma vez que contemplam, em seus currículos, disciplinas com foco
no empreendedorismo e no desenvolvimento de competências, pautadas na autonomia
discente.
Quanto à formação do corpo discente, os cursos ofertados pelo Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU têm como eixo norteador a
adoção de práticas pedagógicas diferenciadas. Primam pelo desenvolvimento de
competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) e pela união entre teoria e
prática desde o primeiro semestre dos cursos. A memorização, típica de processos
produtivos rígidos, passa a ser substituída pela capacidade de usar o conhecimento
científico de todas as áreas para se resolverem novos problemas de modo original.
3.7.3 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O perfil profissional do egresso é fruto das competências expressas na Diretriz
Curricular Nacional ou no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, assim
como das competências institucionais definidas no âmbito do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, das competências da Escola ou área de
formação, e das competências específicas do curso.
Cada curso apresenta em seu PPC o mapa de competências que expressa o perfil
profissional do seu egresso, as quais colaboram na construção do perfil profissional do
egresso definido para o curso. O curso forma profissionais para atuação em âmbito
nacional, mas privilegia, nas discussões e exemplos tratados em classe, situações e
necessidades locais e regionais. Como forma de garantir a inclusão de demandas
emergentes do mundo do trabalho, o curso apoia-se na revisão constante de seus Planos
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de Ensino, bem como em suas características de flexibilidade garantidas com a oferta de
disciplinas optativas.
De modo geral, o Perfil do Egresso do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU é delineado de forma que os egressos:
• exerçam a cidadania com autonomia;
• sejam empreendedores da própria carreira;
• pautem suas ações em critérios éticos e humanísticos;
• tenham visão ampla e crítica da realidade e almejem, por meio do seu
trabalho, o desenvolvimento pessoal, profissional e a transformação da
sociedade;
• sejam capazes de superar os desafios em situações que se renovam, tanto no
exercício profissional quanto na produção do conhecimento;
• valorizem a pesquisa/investigação científica, cultural e tecnológica, com vistas
a uma ação transformadora da realidade e ao efetivo compromisso com um
modelo sustentável de desenvolvimento;
• reconheçam e usem estratégias voltadas para o desenvolvimento, inovação e
competitividade de modo que sejam inseridos no mercado de trabalho;
• sejam profissionais que busquem, de modo contínuo, o aperfeiçoamento de
suas competências, para lidar com os desafios que se renovam no cenário
contemporâneo.
O Centro Universitário empenha-se para que os egressos de todos os cursos
desenvolvam as habilidades básicas de:
a) construir, generalizar e difundir conhecimentos, de modo que atue
como agente multiplicador;
b) planejar-se, organizar-se, estabelecer métodos próprios e gerenciar seu
tempo e espaço de trabalho;
c) trabalhar em equipes multidisciplinares;
d) pensar estrategicamente e contribuir para a introdução de modificações
estruturais no processo de trabalho;
e) atuar

criticamente,

organizativa;
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f) saber utilizar a informática e outros recursos tecnológicos como
auxiliares da aprendizagem e do trabalho, buscando soluções baseadas
na tecnologia que permitam melhor executar as tarefas nesses campos;
g) compreender os fenômenos de forma interdisciplinar e criticá-los nos
aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais
ao exercício da cidadania e da profissão;
h) ser capaz de identificar, definir e formular questões de investigação
científica, vinculando-as a escolhas metodológicas que definam projetos
de pesquisa;
i) vincular o exercício profissional ao desenvolvimento regional;
j) inserir-se na comunidade em que vive de forma ampla, contribuindo
para a melhoria dos indicadores econômicos, políticos, sociais e
ambientais vigentes;
k) manter-se propenso à educação continuada ou permanente, sendo sua
prática profissional também fonte de produção de conhecimento.
Compreendendo que não basta definir o perfil profissional de seu egresso sem
as necessárias evidências relativas à evolução de sua carreira no mercado de trabalho e
à satisfação do aluno nessa trajetória, a Instituição conta com pesquisas anuais,
denominadas Student Outcomes, que permitem uma avaliação contínua e sistemática
da Instituição no que tange à satisfação, ao acompanhamento e ao monitoramento
profissional dos concluintes. São acompanhados os resultados dos egressos em relação
a sua atuação profissional, taxas de empregabilidade, evolução da carreira e salarial.
Essas informações servem de insumo para o planejamento acadêmico e para a avaliação
da eficácia dos cursos em relação à empregabilidade.
Bem formados, esses estudantes se sobressaem no mercado de trabalho. É o que
comprovam os dados que mapeiam os egressos (obtidos por meio de pesquisas
desenvolvidas pela Área de Inteligência da Rede Laureate), cujos resultados apontam
para uma elevada taxa de empregabilidade de 74,3% (empregados formais, servidores
públicos, autônomos e empreendedores) após 1 ano de formados, com aderência de
86% às suas áreas de formação. Dos 14% restantes, 22% atuam como freelancer. É
importante ressaltar que 64% dos estudantes ao colar grau já estão empregados, e o
payback do investimento realizado por eles na carreira é de 36 meses.
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3.7.4 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS
O desenvolvimento de materiais pedagógicos para o atendimento a acadêmicos,
professores, coordenadores de curso e de setores técnico-administrativos do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU objetiva garantir a qualidade
e o acesso permanente às atividades-fim de ensino, pesquisa/investigação e extensão,
além de dar suporte às ações acadêmicas em geral. Para o acompanhamento e a
avaliação dos elementos constituintes dos Projetos Pedagógicos Curriculares dos Cursos
de Graduação, a Instituição produz materiais pedagógicos, tais como normas,
formulários de avaliação, manuais diversos e pesquisas. Enfim, as atividades de
extensão, de pesquisa, de pós-graduação e as pesquisas avaliativas – autoavaliação
institucional e ensino-aprendizagem, bem como as Atividades Complementares e os
grandes

eventos

acadêmicos

realizados

–

demandam

que

sejam

feitos

acompanhamentos por materiais didáticos para registro e controle. A prospecção para
mais cinco anos é o aumento gradual, contínuo e crescente de produção necessária para
o atendimento dessas necessidades didático-pedagógicas.
3.7.5 INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Considerando que a inovação tecnológica se refere ao processo de invenção,
adaptação, mudança ou evolução da atual tecnologia para melhorar e facilitar a vida ou
o trabalho das pessoas em termos de avanços tecnológicos, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU incorpora recursos na sua oferta educacional
por meio de ações, tais como:
• Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard, que viabiliza a oferta de
até 20% da carga horária dos cursos de graduação presenciais e a oferta de
cursos na modalidade a distância, o que concede ao acadêmico um espaço
completo de interação e colaboração com docentes e colegas, além de
permitir o acesso a vários cursos de formação nessa modalidade;
• Sistema de gerenciamento de biblioteca, que possibilita consulta, reserva,
empréstimo, devolução e renovação eletrônica e otimiza o tempo de alunos
e professores;
• Sistema de Intranet, cuja tecnologia disponibiliza diversos serviços aos
colaboradores, para gerenciamento de pessoal, contatos, calendário,
políticas, acesso a informações etc.;
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• Capacitação de gestores e docentes via ambiente virtual, com acesso a
cursos com certificação internacional;
• Portal do Aluno, com tecnologia responsiva, que concentra todos os serviços
em um único lugar e pode ser acessado de qualquer equipamento com
acesso à Internet;
• Portal do Professor, o qual possibilita os registros online de presença e
resultados de avaliações em qualquer equipamento com acesso à Internet;
• Sistema acadêmico, que envolve demandas de cunho pedagógicoadministrativo, administrativo e financeiro, desenvolvido pela Instituição e
avaliado e aperfeiçoado periodicamente para atender a novas demandas;
• Laboratórios especializados e atualizados com as últimas versões de
software;
• Disponibilização de recursos tecnológicos para o atendimento educacional
especializado, como teclado em Braille e o software NVDA, que permite a
transcrição da tela do sistema operacional, entre outros; e
• Realização de webconferências, as quais incluem palestras, capacitações,
aulas magnas, relatos de experiências, entre outras atividades, envolvendo
outras instituições e cursos da Rede Laureate nacional e internacional.
3.7.6 EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E COMPETÊNCIAS
DESENVOLVIDAS NO TRABALHO
De acordo com o estabelecido pela Lei Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o aproveitamento de estudos diz respeito à abreviação da Duração
do Curso mediante eliminação de disciplinas (ou de parte delas) da estrutura curricular,
na correlação com atividades já desenvolvidas ou em desenvolvimento pelo aluno. Tal
indicação é dirigida ao aluno com experiências anteriores relevantes no todo ou em
parte, que se apresente como autodidata e queira submeter-se a exames de suficiência
e demonstre desempenho acadêmico extraordinário (conforme explicitação do
princípio de flexibilização da LDB).
O Regimento Geral do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas – FMU estabelece que “os estudantes que tenham extraordinário
aproveitamento nos estudos ou possuam conhecimento dos conteúdos programáticos,
demonstrados por meio de provas e de outros instrumentos de avaliação específicos,
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aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus
Cursos e Programas”.
Dispõe a norma regimental que “as matérias correspondentes ao currículo de
qualquer curso superior, estudadas com aproveitamento em Instituição de Ensino
Superior devidamente credenciada, disciplinas ou quaisquer componentes curriculares
cursados com aproveitamento e frequência, com equivalência de conteúdos e carga
horária, serão aproveitadas pelo Centro Universitário, obedecidos os parâmetros
definidos em regulamento e legislação, atribuindo-se as notas, conceitos e carga horária
obtidas pelo estudante no curso de origem”.
3.7.7 PROGRAMAS DE MONITORIA
Consoante com o disposto no artigo 84 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei Nº 9394 de 20 de dezembro de 1996), que trata da monitoria realizada
pelos discentes do Ensino Superior, e de acordo com o disposto na CDEPE Nº 8, de
29/06/2001, a Instituição oferece, semestralmente, vagas aos discentes que
apresentam excelência acadêmica, para que possam atuar como monitores em tarefas
de apoio ao ensino e pesquisa realizados pelos docentes da instituição.
O Programa de Monitoria visa estimular nos discentes participantes a iniciação à
docência e possibilitar o aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos, além
de favorecer o clima de cooperação mútua entre os estudantes, bem como a interação
e cooperação entre docente e estudante. Destaca-se que o Programa de Monitoria
ocorre de forma transversal a todos os cursos ofertados.
Promove-se

a

captação

de

estudantes

que

auxiliam

docentes

no

desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-se o
estudante monitor em um papel ativo em sala de aula, o que cria oportunidades para o
estudante monitor aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos na disciplina de
sua escolha. Essa ação ocorre sempre sob orientação e supervisão do docente
responsável pela disciplina.
Os estudantes interessados em participar do processo de seleção do Programa
de Monitoria Voluntária devem se inscrever em conformidade com o edital semestral,
selecionando a(s) disciplina(s) de sua preferência, considerando turno de oferta da
disciplina e campus. São elegíveis os estudantes que tenham cursado com sucesso a
disciplina em semestres anteriores e obtido média igual ou superior a 6,0 (seis), sendo
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que prevalece a média de aprovação mais elevada no caso de haver mais de um
estudante objetivando atuar como monitor de uma mesma disciplina, turno e campus.
Se aprovado, o estudante apresenta um Plano de Atividades de Monitoria a ser
desenvolvido durante o semestre, acompanhado pelo docente responsável pela
disciplina em questão. Todas essas etapas estão descritas e institucionalizadas no
Regulamento de Monitoria Voluntária, e sua operação registrada em ambiente
específico.
As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor e pelo docente da disciplina
objeto de Monitoria podem assumir diferentes formas, conforme descrito no
Regulamento do Programa de Monitoria, sendo terminantemente vedado ao Estudante
Monitor cumprir atividades estritamente inerentes às funções docentes.
Ao final do semestre, o Estudante Monitor elabora o Relatório Final de Monitoria
e o submete eletronicamente ao docente para análise. Tendo seu Relatório Final
aprovado, o Estudante Monitor recebe um certificado de cumprimento da Monitoria
Voluntária constando sua carga horária, que pode ser validada como Atividades
Complementares.
Com o Programa de Monitoria, busca-se contribuir para o desenvolvimento e
aprimoramento dos estudantes que apresentam destacado desempenho acadêmico e
vocação docente, de modo a torna-los mais preparados para o ingresso no mercado de
trabalho, em que terão de vivenciar diversas situações de interação e necessitarão
agregar aprendizagens múltiplas para realizá-las da melhor forma.
3.7.8 PROGRAMA DE NIVELAMENTO
Dentre as políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, está a oferta de cursos de
nivelamento aos estudantes ingressantes. Esses cursos podem ser realizados por
qualquer aluno da instituição e são gratuitos. Podem ser ofertados em modalidade
presencial ou em EaD e computam horas de Atividades Complementares.
Tais cursos objetivam qualificar a permanência, de maneira a diminuir os déficits
na aprendizagem de conteúdos relativos à Educação Básica necessários para o
acompanhamento do curso no Ensino Superior. Espera-se dar condições para o
ingressante permanecer no curso escolhido, por meio da disponibilização de conteúdos
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muitas vezes não estudados ou já esquecidos e que são necessários para a compreensão
e desenvolvimento da sua formação no Ensino Superior.
Dessa forma, busca-se diminuir as dificuldades, ao proporcionar-se apoio ao
estudante nas áreas de formação básica e promover-se o desenvolvimento de
conteúdos e habilidades que sejam relativos a esses conhecimentos e contenham
interface com as disciplinas do curso escolhido.
Ainda no que compete ao acolhimento e com foco na questão de permanência
do estudante, cursos de nivelamento são extracurriculares e contemplam conteúdos de
Língua Portuguesa, Nova Ortografia e Raciocínio Lógico, com o propósito de revisar
conteúdos e resgatar competências de ensino médio, permitindo ao estudante retomar
conhecimentos-chave para sua evolução e desenvolvimento acadêmico.
Além dos cursos de nivelamento, a Instituição oferece um leque de cursos de
apoio ao estudante cujos objetivos são desenvolver habilidades de estudo e favorecer o
desempenho dos acadêmicos. Destaca-se que o Programa de Nivelamento ocorre de
forma transversal a todos os cursos ofertados.
3.7.9 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE
O acompanhamento e a avaliação de planejamento e execução do trabalho
docente iniciam-se no processo de recrutamento e tem continuidade, a partir de
avaliação periódica de desempenho, como segue:
• processo de Seleção e integração do Docente, com avaliação de perfil
considerando as competências técnico-científicas, didático-pedagógicas e
político-relacionais;
• capacitação em EaD sobre as diretrizes político-pedagógicas da Instituição;
• capacitação para conhecimento do Código de Ética da Instituição/Laureate;
• acompanhamento dos planos de ensino e orientação na dinâmica do cotidiano,
realizado pelas coordenações;
• análise das avaliações de desempenho docente, realizada semestralmente por
alunos e coordenação;
• devolução de avaliações ao docente, com o estabelecimento de metas de
melhorias;
• programa de Capacitação Docente, promovido pela Área de Qualidade
Acadêmica;
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• reuniões presenciais gradativas; e
• oferta de cursos, para formação continuada, instrumentalizando-se a prática
pedagógica.
3.7.10 MOBILIDADE ACADÊMICA (INTERNACIONALIZAÇÃO) E EMPREGABILIDADE
No cenário contemporâneo do universo do trabalho, o incremento de
experiências diversificadas no currículo do trabalhador faz a diferença. Assim sendo, é
valorizado o profissional com vivência internacional e multicultural, domínio de idiomas
e capacidade de decodificação e adaptação a diferentes contextos culturais.
Considerando a importância dessas competências e antevendo o processo de
internacionalização das instituições de ensino brasileiras, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, integrante da Rede Laureate, passou a
oferecer formação multicultural e empregabilidade global aos seus estudantes e
docentes.
A Laureate International Universities é a maior rede global de instituições de
ensino superior, com mais de um milhão de estudantes matriculados em cerca de 70
instituições presenciais e online, em 25 países, presentes em todos os continentes. A
Laureate oferece programas de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) de
qualidade, focados na empregabilidade dos seus estudantes, em uma ampla gama de
áreas de conhecimento. É um preceito para a Rede Laureate que, quando seus alunos
obtêm sucesso, os países prosperam e a sociedade se beneficia. Essa crença é expressa
na sua filosofia de Estar Aqui para o Bem e Para Sempre (Here For Good).
As atividades de internacionalização incluem os programas institucionais de
mobilidade acadêmica/intercâmbio nacionais e internacionais, adesão aos editais de
mobilidade acadêmica, alunos estrangeiros no Centro Universitário e ações que não
incluem mobilidade, como oferta de língua estrangeira, dentre outros.
O projeto de internacionalização e de empregabilidade da instituição é
coordenado por meio de um setor regulamentado denominado Global Office,
responsável por sistematizar acordos e convênios internacionais de ensino e de
mobilidade docente e discente. Trata-se de um ambiente que oferece ferramentas para
o desenvolvimento da carreira dos alunos e egressos e possibilita experiências
educacionais em âmbito nacional e internacional, tanto para alunos e egressos quanto
para colaboradores (administrativo e acadêmico). É o ponto focal entre a FMU e as
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instituições pertencentes e não pertencentes à Rede Laureate para a operacionalização
de processos de internacionalização das atividades de ensino, pesquisa, extensão e
capacitação docente.
As atividades do Global Office são norteadas por diretrizes apoiadas nos
seguintes princípios:
• A Educação é a força motriz para a mobilidade social e estabilidade econômica;
• Quando há mais investimento em educação, consequentemente sociedades e
nações ganham;
• As sociedades avançam ao expandir o acesso ao nível universitário, permitindo
realizações de sonhos individuais;
• As demandas de uma economia global altamente competitiva requerem um
acesso à educação que ampare os estudantes com conhecimento, habilidades
e perspectivas internacionais exigidos em todas as profissões;
• A formação multicultural não se encerra no aprendizado da segunda língua,
nem uma escola internacional se faz apenas com convênios; e
• Estudar no exterior e conviver com culturas e colegas de outros países significa
construir um networking global.
Funcionando como elemento de articulação entre a FMU e as outras Instituições
de Ensino Superior da Rede Laureate, além de outras instituições de ensino conveniadas
em diversos países, o Global Office propicia, adicionalmente, oportunidades aos
estudantes estrangeiros que desejam obter uma formação no Brasil.
O compromisso social também faz parte desse projeto de internacionalização da
Instituição que, por meio de concursos e programas, oferece bolsas de estudo parciais
e integrais.
As ações do Global Office não se limitam às atividades educacionais, mas
contemplam, igualmente, a promoção de vivências internacionais e a troca de
informações em diferentes campos de pesquisa, por meio de ações que visam:
• Estimular a participação de estudantes em projetos temáticos e
multidisciplinares;
• Incentivar a produção acadêmica e a troca de boas práticas entre instituições;
• Articular a participação dos docentes em programas de mobilidade
promovidos por outras instituições; e
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• Acompanhar as transformações das áreas do saber, no âmbito internacional,
por meio da presença em congressos e seminários.
São também desenvolvidas ações que contribuem para a capacitação
permanente do corpo docente, a partir de ações que objetivam:
• A concessão de bolsas para participação em programas de mobilidade
desenvolvidos por outras instituições da Rede Laureate;
• A ampliação da oferta de programas internacionais para formação
pedagógica, para que ocorra a troca de experiências e de conhecimentos entre
os docentes, a divulgação a FMU junto às instituições estrangeiras, a realização
de pesquisas em diferentes áreas e publicações conjuntas; e
• O estímulo à troca de experiências em processos de ensino-aprendizagem,
como o recebimento e envio de docentes para ministrarem palestras,
workshops e webinars, participações em reuniões e eventos, com o objetivo de
compartilharem as boas práticas na educação.
3.7.11 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
De forma a garantir um atendimento educacional especializado, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU disponibiliza, identifica,
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.
O uso das metodologias ativas, combinado a diferentes esforços de diversas
áreas e setores da Instituição, favorece o atendimento educacional especializado e
permite que se garanta a acessibilidade em sua magnitude, de maneira que compreende
a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas/metodológicas, atitudinais,
comunicacionais e digitais. A acessibilidade pedagógica/metodológica é garantida pela
eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de ensino-aprendizagem, apoiando
docentes e discentes nesse percurso. A acessibilidade digital é assegurada por meio do
uso de tecnologias que tornam a comunicação e o conteúdo virtual (ambientes de
aprendizagem, ferramentas, correio eletrônico, fóruns de discussão, páginas web)
acessíveis aos indivíduos que necessitam de interface específica, seja de forma
autônoma ou assistida.
Os estudantes com deficiências e necessidades especiais, incluindo déficit de
aprendizagem e outros, contam com o apoio especializado do Núcleo de Apoio
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Psicopedagógico (NAP). Além disso, ações de extensão e de responsabilidade social dão
conta de apoiar os discentes em ações de cunho social, cultural, artístico etc.
O NAP também apoia os docentes e coordenadores de curso por meio de
orientação ao que compete a ações didáticas e conduta com os estudantes com
deficiência e necessidades educacionais especiais; apoia e acompanha o processo
avaliativo dos estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais que
requeiram intermediação por profissionais especializados; e planeja e executa ações
que contribuam para a convivência saudável da comunidade acadêmica no que diz
respeito à diversidade biopsicossocial e cultural.
O NAP dispõe de política própria, que estabelece diretrizes para assegurar
condições de ingresso e permanência na Instituição aos educandos com deficiências e
necessidades educacionais diversas, oferecendo o apoio necessário e adaptando
“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) Nº 9.394/96.
Destaca-se que o apoio psicopedagógico é um atendimento de apoio ao
discente, previsto na Política de Atendimento ao Discente, que pode ser estendido a
todos aqueles que participam da comunidade acadêmica, com o objetivo de avaliar,
acompanhar e sanar dificuldades no processo ensino-aprendizagem, especificamente
aquelas que levam ao impedimento da aquisição dos conhecimentos, habilidades e
atitudes a serem desenvolvidas na formação discente.
Nas bibliotecas, é assegurado o pleno acesso de pessoas com baixa visão e ou
deficientes visuais, por meio do uso de tecnologias assistivas (teclado em Braille, scanner
de livros para cegos, softwares como NVDA, ProDeaf e Sara PC) e também do amplo
acesso e circulação nas dependências, balcões de atendimento rebaixados para usuários
cadeirantes e salas de estudos espaçosas e acessíveis.
Ressalta-se, por fim, que os programas de acessibilidade têm como foco
primordial a inclusão plena de toda a comunidade acadêmica no ambiente universitário.
3.8 REFERÊNCIAS EDUCACIONAIS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
3.8.1 Fundamentação metodológica e concepção de EaD
As novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs inauguraram um novo
patamar de inovação para a educação nos vários níveis de formação. Nesse contexto, a
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Educação a Distância – EaD surgiu como uma experiência de aprendizagem flexível,
dinâmica e conectada, que permite utilizar multimeios de aprendizagem e recursos de
interação, tratando-se de um aprendizado colaborativo e conectado com o
conhecimento em rede.
De acordo com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Artigo 1º, considerase educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de
acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em
lugares e tempos diversos (MEC, 2017).
A concepção para EaD adotada pela Instituição é coerente com as bases legais,
resultando da construção de um processo educativo fortemente fundamentado em
novas tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-based.
No modelo web-based, o processo educativo é realizado com base na
aprendizagem colaborativa e significativa mediada por docentes e tutores, por meio das
TICs. O objetivo é proporcionar uma relação de aprendizagem que supere as dimensões
de espaço/tempo e que desenvolva competências, habilidades e atitudes necessárias
para a formação dos futuros profissionais.
Com base nessa concepção foram estruturadas as metodologias de
planejamento, design e acompanhamento de atividades de aprendizagem, tendo como
valores essenciais a autonomia do estudante para estudar e o exercício constante de
articulação entre teoria e prática, currículo e vida profissional, em consonância com os
Projetos Pedagógicos dos Cursos.
É entendimento institucional que a melhor forma de garantir a qualidade dos
processos pedagógicos depende de uma metodologia que sirva de referência para a
construção paulatina de recursos de ensino e de aprendizagem. A opção da Instituição
é pelo uso da metodologia ativa, não apenas em suas disciplinas e cursos presenciais,
mas também nas disciplinas e cursos oferecidos na modalidade a distância.
Nesse âmbito, a força motriz se fundamenta na problematização, curiosidade,
conhecimentos prévios e capacidade de pesquisar e interagir com ideias e pessoas. Daí
a importância da mediação didático-pedagógica que inclui a participação ativa pela
busca do conhecimento por meio de experiências reais ou simuladas, com o objetivo de
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desenvolver a capacidade de resolver problemas com sucesso. Alinhada com esse
pressuposto, na Instituição a modalidade a distância está alicerçada nos seguintes
pilares pedagógicos:
• Estudo Individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que
permitem ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para
pesquisar, estudar e resolver problemas com autonomia, com seu ritmo
de aprendizagem respeitado;
• Estudo Mediado: a interação entre estudantes, docentes e tutores
auxilia no processo de aprendizagem com trocas síncronas e
assíncronas. Nesse sentido, “educador e educando aprendem juntos,
numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela teoria,
reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento”
(GADOTTI, 2001, p. 253);
• Estudo Colaborativo: a interação e a socialização de conhecimentos
construídos nas disciplinas permitem uma troca constante entre
estudantes, docentes e tutores, corroborando que "ninguém educa
ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo." (FREIRE, 1981, p.79);
• Estudo Ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais
estimulam processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o
engajamento e a distensão do aprendizado formal, o que torna o
processo de aprendizagem mais dinâmico e divertido; e
• Estudo Mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de
participação e interação na construção do conhecimento e,
consequentemente, garantem melhores resultados de aprendizagem e
de pesquisa.
Destaca-se que a concepção da EaD também contempla o alinhamento da base
tecnológica institucional com o projeto pedagógico da sua utilização, observando-se a
formação pretendida para os discentes (na sede e nos polos) e considerando-se as
condições reais da localidade de oferta.
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3.8.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA que permite estruturar o modelo
pedagógico para EaD na Instituição é o Blackboard, considerado líder mundial em
plataformas de e-learning e que se destaca pela flexibilidade pedagógica, amplitude de
funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado a distância e
o apoio ao ensino presencial.
O Blackboard é utilizado por milhares de usuários e é referência em educação a
distância no mundo. Sua escolha se deu em virtude da viabilidade de integração com o
sistema acadêmico, assim como da acessibilidade e escalabilidade. Nesse sentido, a
plataforma assegura a regularidade de registros acadêmicos, garante o acesso às
pessoas com deficiências e suporta um grande número de cursos e usuários
simultâneos, além de oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos em
diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis. Para convergir com os
propósitos pedagógicos institucionais alinhados com o uso de metodologias ativas, o
Blackboard foi customizado e estruturado com recursos de comunicação, interação,
aprendizagem, avaliação e acompanhamento.
É também favorecida a utilização de recursos para realização e entrega de
atividades individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação dos
estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de avaliação,
o que viabiliza o uso das funções gerenciais importantes para correção de quaisquer
desvios eventuais.
Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Blackboard, que constitui
o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a distância. Há
oferta frequente de programas de capacitação para uso do Blackboard em diferentes
níveis. Todos os docentes utilizam, em graus variados, o ambiente virtual de
aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de acesso às informações e de
comunicação aos padrões de exigência atuais do perfil dos estudantes.
Com vistas a garantir acessibilidade, há ferramentas que contribuem com o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comunicação e superação
metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão
disponíveis ferramentas como o ProDeaf, software de tradução de texto para LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais – que possibilita a comunicação entre os surdos e ouvintes e
facilita a troca de experiências com a comunidade surda, viabilizando-se o uso nos
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computadores acessíveis por deficientes visuais. Tais aplicativos impactam diretamente
o desenvolvimento dos discentes, proporcionando independência nos estudos,
motivação e interação com a comunidade acadêmica.
As práticas de avaliação institucional e o constante processo de atualização
tecnológica, favorecidos pela licença mundial do Blackboard para as instituições da Rede
Laureate, permite ações permanentes de melhoria contínua.
Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, resultantes
em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma e impactam
positivamente a atuação dos professores-tutores, tutores presenciais e discentes.
3.8.3 Atividades de tutoria
A comunicação com os estudantes envolve todos os atores partícipes do modelo
pedagógico EaD adotado pela Instituição, porém, a assistência direta aos estudantes
depende da boa mediação pedagógica, que ocorre com o apoio permanente de
professores-tutores e tutores presenciais.
O professor-tutor é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das
disciplinas, precisa criar estratégias de mediação pedagógica que sejam significativas
para o estudante, responsabilizando-se por acompanhar o andamento dos estudantes,
intervir quando necessário, contribuir, incentivar e somar esforços em prol da
construção da aprendizagem. Além disso, publicam avisos semanais, acompanham os
indicadores de qualidade e estimulam a participação dos estudantes no Ambiente
Virtual de Aprendizagem.
As atividades de tutoria, exercidas pelo professor-tutor, garantem que o
estudante tenha um acompanhamento permanente, a efetividade da interação, do
atendimento, do suporte aos estudantes e do estímulo ao aprendizado, estabelecendose uma relação de proximidade com os estudantes no que compete ao planejamento e
à condução das disciplinas.
Para apresentação dos materiais instrucionais, organizados em referenciais e
complementares, os professores-tutores trabalham na composição das trilhas de
aprendizagem de acordo com o planejamento, mantém os estudantes informados sobre
os eventos da disciplina e faz o acompanhamento dos fóruns e de outras atividades.
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Conta-se ainda com a participação do tutor presencial, que é um interlocutor
acadêmico presencial a quem cabe organizar, desenvolver e manter o devido registro
das atividades de acompanhamento pedagógico, dos encontros presenciais e das
atividades que promovem a interação entre os estudantes.
3.8.4 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à tutoria
Professores-tutores, são os atores que mais interagem com os estudantes daí a
importância de terem formação acadêmica na área da disciplina; conhecimento
especializado dos temas abordados; e disposição didática para a EaD o que engloba o
uso adequado de estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento,
além do próprio domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências
professores-tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o ambiente
virtual. Essa capacitação orientada para fins educacionais contempla: TICs;
potencialidades da Internet incluindo ferramentas e recursos web disponíveis;
especificidades do ambiente virtual; e estratégias de ensino-aprendizagem e
indicadores de qualidade na EaD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões,
recebem suporte técnico e pedagógico e têm oportunidade de trocar informações sobre
best practices o que facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção
e sucesso acadêmico dos estudantes. E ainda dispõem de uma área virtual de apoio que
disponibiliza materiais diversos: manuais e tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos
de aprendizagem, bancos de questões e de atividades, animações, etc).
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação pedagógica,
todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e equipe pedagógica.
Relatórios de avaliação estão disponíveis para consulta.
3.8.5 Mediadores do Processo Educativo
A mediação pedagógica, sob o olhar da Metodologia Ativa, valoriza a presença
enriquecedora do outro, o reconhecimento da presença das múltiplas realidades, a
provisoriedade do conhecimento e a presença do aleatório em nossas vidas. De todo
modo, para que possa ser caracterizada como mediação pedagógica, é preciso que a
intervenção realizada pelo docente vá além do processo estímulo-resposta e seja
permeada pelo uso de signos (representações da realidade).
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A Educação a Distância é uma modalidade de ensino mais autônoma, ou seja, o
estudante deve ser participativo, ter força de vontade e perseverança, visto que a
construção do seu conhecimento depende de seu empenho, disciplina e dedicação às
matérias e aos assuntos abordados no curso.
Nesse sentido, o professor-tutor, responsável pelo desenvolvimento do Plano de
Ensino e do Plano de Aulas, precisa assumir uma postura reflexiva e investigativa sobre
os vários aspectos constituintes do processo de ensino e de aprendizagem, para que
possa criar estratégias de mediação pedagógica que sejam significativas para o
estudante. Dessa forma, o docente é mediador e responsável por acompanhar o
andamento da turma, intervir quando for necessário, contribuir, incentivar e somar
esforços em prol da construção do ensino e da aprendizagem.
A mediação pedagógica possibilita aos estudantes a construção do
conhecimento, na qual o docente passa a ser um colaborador/orientador. Isso se aplica
quando se nota que, na relação dos participantes, há a constituição de um movimento
em que um participante tenta auxiliar o outro. Nessa perspectiva, cumpre destacar-se o
papel dos professores-tutores, que colaboram com as discussões no AVA, publicam os
avisos semanais, acompanham o programa de qualidade e estimulam a participação dos
estudantes.
As atividades de tutoria, desempenhadas pelos professores-tutores, garantem
que o estudante tenha um acompanhamento permanente, auxiliando-o por meio de
encontros midiatizados ao longo do processo de ensino e aprendizagem. O professortutor garante a efetividade da interação, do atendimento aos estudantes e do estímulo
ao processo educativo, estabelecendo-se uma relação muito próxima aos respectivos
docentes no que compete ao planejamento e à condução do processo de ensino e
aprendizagem. Os professores-tutores têm formação e titulação na área em que atuam,
garantindo o comprometimento com os objetivos institucionais e com o atendimento
aos estudantes.
Para apresentação dos materiais instrucionais, segmentados em referenciais e
complementares, ao professor-tutor cabe a estruturação das trilhas de aprendizagem
de acordo com os Planos de Ensino e de Aula estabelecidos, além do desenvolvimento
e da compilação de materiais complementares convergentes aos materiais referenciais.
Além disso, o professor-tutor mantém os estudantes informados sobre os eventos da
disciplina e faz o acompanhamento dos fóruns e outras atividades.
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Por outro lado, o tutor mediador presencial organiza, desenvolve e mantém o
devido registro dos encontros presenciais, que promovem a interação entre os
acadêmicos a partir de encontros de integração, grupos de estudos e atividades com
temáticas transversais e interdisciplinares pré-estabelecidas pela referida coordenação.
3.8.6 Papeis dos Atores do Modelo Pedagógico EaD
Uma questão crucial é a clareza dos papeis e atribuições de cada um dos atores
do modelo pedagógico EaD da Instituição, conforme delimitado a seguir.
A coordenação do curso tem como atribuições:
•

auxiliar os professores-tutores do curso na organização das metodologias de
ensino, mantendo como referência a metodologia ativa;

•

desenvolver referenciais de qualidade para o planejamento das disciplinas;

•

liderar reuniões do Colegiado de Curso, NDE, reunindo docentes e/ou
professores-tutores do curso, para manter o alinhamento dos processos
educativos, construção e revisão contínua dos Planos de Ensino;

•

motivar os professores-tutores ao compartilhamento das melhores práticas;

•

receber e endereçar as demandas de produção, revisão e revitalização de
conteúdos instrucionais;

•

auxiliar na validação dos conteúdos instrucionais do curso;

•

verificar o cumprimento dos Planos de Ensino, da assiduidade e qualidade das
interações no AVA;

•

construir de maneira colaborativa relatórios analíticos que permitam identificar
as oportunidades de inovação metodológica e tecnológica;

•

gerir as demandas de melhorias acadêmicas do curso a partir dos indicadores
fornecidos pela CPA;

•

prestar orientação e suporte aos professores-tutores, tutores presenciais e
estudantes sempre que necessário.
O professor-tutor tem como atribuições:

•

atender às demandas da coordenação de curso;

•

participar das reuniões de planejamento, colegiado e NDE, quando convocado
e/ou designado;
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•

desenvolver/ajustar os Planos de Ensino, conforme diretrizes institucionais,
tendo como referência a metodologia ativa;

•

validar conteúdos e materiais instrucionais da disciplina de sua responsabilidade;

•

elaborar avaliações e suas respectivas rubricas para composição das avaliações
de aprendizagem virtuais e presenciais;

•

desenvolver roteiros para a produção de objetos de aprendizagem, tais como
vídeos, podcasts, mapas conceituais, infográficos e games;

•

gravar podcasts e vídeos instrucionais e complementares aos conteúdos da
disciplina;

•

responder às solicitações de esclarecimento de conteúdo dos Estudantes;

•

desenvolver ações direcionadas ao sucesso acadêmico e à contenção da evasão;

•

ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, ao sucesso escolar e à
permanência;

•

prestar informações, sanar dúvidas dos Estudantes, mantendo o devido registro;

•

encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as
dúvidas dos Estudantes;

•

incentivar os Estudantes a participarem dos encontros presenciais, dos eventos
síncronos, dos fóruns e demais atividades previstas na disciplina;

•

alertar os Estudantes sobre o cumprimento do cronograma de realização e sobre
a entrega das atividades de aprendizagem;

•

orientar os Estudantes na realização das atividades de estudo, de interação e de
avaliação;

•

participar dos eventos de formação continuada propostos pela IES e pelo Curso;

•

atender às diretrizes estabelecidas pela Coordenação de Curso e Diretoria
Acadêmica.
O tutor presencial tem como atribuições:

•

organizar e desenvolver atividades e encontros presenciais, registrando-as;

•

planejar, desenvolver e orientar ações pedagógicas que contribuam para o
desenvolvimento acadêmico;

•

encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as
dúvidas apresentadas pelos estudantes;
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•

aplicar as avaliações presenciais;

•

dar suporte aos estudantes nas dúvidas de utilização do AVA e de seus recursos
de aprendizagem;

•

alertar os Estudantes sobre o cumprimento do cronograma de realização e sobre
a entrega das atividades de aprendizagem;

•

ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, sucesso escolar e
permanência.

3.8.7 Interação entre professores-tutores, tutores presenciais, coordenadores de
curso e estudantes
As tecnologias de informação e comunicação são mecanismos efetivos de
interação e comunicação entre coordenadores, professores-tutores, tutores presenciais
e estudantes. Os principais mecanismos de interação adotados na modalidade a
distância são:
• Trilhas de aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos aos
conteúdos de forma dinâmica e contextualizada;
• Avisos semanais: avisos publicados no ambiente da disciplina e
encaminhados via e-mail aos estudantes, onde os professores-tutores destacam os
conteúdos das aulas e atividades;
• SMS: mensagens enviadas aos estudantes como lembretes e para a
sensibilização das principais datas e atividades de aprendizagem;
• E-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos estudantes
com informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links, avisos,
orientações e esclarecimentos;
• Fórum Fale com o(a) Professor(a)/Tutor(a): local onde ocorre a interação
assíncrona entre professores-tutores e estudantes;
• Contatos: Informações sobre contatos com profissionais envolvidos no
atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas técnicas, financeiras,
administrativas e acadêmicas;
• Telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos
estudantes;
• Comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem que
permite ao acadêmico interagir com a Coordenação do Curso;
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• Fórum Temático: fórum para interação entre professores-tutores e
estudantes acerca de temas pertinentes aos conteúdos das disciplinas;
• Blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos,
argumentos, conteúdos e multimeios entre estudantes e professores-tutores;
• Encontros presenciais: atividades práticas e avaliação das disciplinas.
Esses canais de interação e comunicação seguem um padrão em todas as
disciplinas, o que facilita a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus
recursos e do modelo educacional operado.
Coordenadores e professores-tutores prestam suporte pedagógico aos
estudantes, e o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
também provê atendimento psicopedagógico àqueles com deficiências ou necessidades
especiais. Ressalta-se ainda que, no processo de avaliação institucional, a oferta de
disciplinas EaD, inclusive as TIC’s utilizadas, é periodicamente avaliada pelos estudantes
e equipe pedagógica.
3.8.8 Material didático institucional
O ponto de partida para a elaboração dos materiais instrucionais são os Planos
de Ensino das disciplinas, alinhados ao projeto pedagógico do curso. A partir deles, uma
equipe multidisciplinar, composta pelo(s) docente(s) autor(es) do Plano de Ensino,
especialistas em Qualidade Acadêmica e equipe técnica de produção EAD (designers e
profissionais de tecnologia de informação) definem os elementos basilares dos materiais
referenciais e os validam, considerando uma linguagem inclusiva, área de abrangência,
coerência teórica e, acessibilidade metodológica e instrumental, além das orientações
e indicações para a organização dos materiais complementares disponibilizados aos
estudantes. Essa equipe multidisciplinar veio realizando essa sequência por meio de
processos internos até 2017. A partir de 2018, passou a formalizar esse processo
gerando atas das reuniões, registrando as necessidades de produção e os processos de
validação para o semestre subsequente.
De maneira direta o material didático institucional é composto de material
referencial e complementar.
O material referencial é composto pelo conteúdo de referência da disciplina,
desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em formato de livro eletrônico e
objetos de aprendizagem.
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A organização dos livros eletrônicos respeita os conteúdos previstos nas ementas
das disciplinas e seu respectivo Plano de Ensino. Eles podem ser impressos ou
visualizados em meios eletrônicos, e em sua elaboração predominam a linguagem
dialógica e a concepção andragógica e significativa, relacionando os conteúdos ao
cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas.
Os objetos de aprendizagem destacam conceitos, reforçando ideias contidas no
livro eletrônico. Eles podem ser apresentados em forma de ilustração, animação, vídeo,
arquivo sonoro, game, e têm como objetivo principal proporcionar a interação.
O material complementar, denominado também como Saiba Mais, é composto
por conteúdos criados ou selecionados pelos professores-tutores para auxiliar os
estudantes na compreensão do material referencial.
Trata-se de uma seleção de materiais de apoio, em diferentes formatos,
reunindo sugestões de leituras complementares, arquivos sonoros, vídeos, softwares,
ilustrações, entrevistas, indicações de sites, sugestões de filmes e softwares. Seu
principal objetivo é contextualizar o tema de estudo, e estimular o aprofundamento no
tema.
3.8.9 Procedimentos de acompanhamento e avaliação do ensino-aprendizagem
Os recursos de aprendizagem são apresentados nas disciplinas a partir de Trilhas
de Aprendizagem, formuladas na estrutura de hipertexto. Nelas, os docentes fazem a
contextualização e a problematização do tema proposto, e os links e acessos aos
conteúdos são apresentados de forma dinâmica e prática. Dessa maneira, a
aprendizagem é organizada de forma significativa e centrada no estudante a partir de
experiências profissionais cotidianas. As trilhas de aprendizagem são compostas de
contextualização, materiais referenciais e materiais complementares:
●

Contextualização: parte inicial de cada unidade de aprendizagem, na
qual o docente tece a problematização, a contextualização e a
organização do percurso de estudos;

●

Materiais Referenciais: espaço em que são apresentados os conteúdos
digitais, como textos, games, quizzes, animações e vídeos. São
materiais elaborados por docentes e abrangem o conteúdo dos Planos
de Ensino publicados no ambiente virtual para consulta online ou offline; e
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●

Materiais Complementares: espaço dinâmico de compartilhamento de
materiais convergentes e complementares aos materiais referenciais.
Seguindo o princípio do conectivismo, professores-tutores compilam
materiais e multimeios, disponibilizados aos estudantes no formato de
hiperlink. Assim, combinam-se multimeios de aprendizagem para
disponibilizar os conteúdos em diferentes linguagens e exercita-se a
interdisciplinaridade para que o estudante desenvolva conhecimento
de forma sistêmica.

A avaliação é composta por atividades de aprendizagem desenvolvidas em cada
unidade, divididas da seguinte forma:
●

Atividades objetivas: formuladas em questões de múltipla escolha,
relacionamento,

lacunas,

verdadeiro/falso,

correspondência,

ordenação, Hot Spot, escala de opinião, entre outras. Para todos os
modelos é possível estruturar um feedback; e
●

Atividades dissertativas: permitem a articulação dos conteúdos e o
desenvolvimento
aprendizagem.

de
Dentre

habilidades
os

conforme

principais

os

recursos

objetivos

de

destacam-se:

desenvolvimento, blog, resposta breve, ficheiro, portfólio, fórum e
wiki. Para todos os modelos é possível estruturar uma matriz de
correção e respectivo feedback.
Para o acompanhamento do processo educativo são utilizados os seguintes
recursos:
●

Acompanhamento das atividades do estudante: conjunto de recursos
disponíveis no Blackboard Learning que permitem acompanhar a
evolução do estudante e auxiliam os professores-tutores a fazerem
orientações pontuais; e

●

Avaliação do processo pedagógico: recursos oriundos do Analytics que
permitem fazer o acompanhamento processual dos indicadores de
sucesso acadêmico, permanência, evasão, êxito e fracasso escolar,
satisfação e insatisfação dos recursos apresentados, além da avaliação
do processo pedagógico de cada disciplina.
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Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, as quais
resultam em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma e impactam
positivamente a atuação dos professores-tutores, tutores presenciais e discentes.
Cabe ressaltar que a modalidade EaD não difere da modalidade presencial no
que compete aos pressupostos educacionais institucionais, ou seja, a questão da
acessibilidade,

tanto

pedagógica/metodológica,

quanto

instrumental

ou

comunicacional, também é garantida aqui, pois em seu ambiente são disponibilizados
softwares de tradução de texto e voz para Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e de
síntese de voz para deficientes visuais.
Cumpre destacar que os cursos integralmente ofertados na modalidade EaD
estendem o respectivo Projeto Pedagógico de Curso a todos os polos, além da sede.
3.8.10 Abrangência geográfica, Número de vagas e ampliação de oferta
A educação a distância na FMU vem evoluindo de forma gradual, desde o seu
início, em 2015, momento da instalação do Núcleo de Educação a Distância (NEaD),
criado com o objetivo de planejar, coordenar e articular, interna e externamente, as
ações voltadas para o ensino a distância, organizando-se uma estrutura tecnológica,
financeira e de recursos humanos necessária à implementação desta modalidade de
educação na Instituição.
Em novembro de 2014, a Instituição recebeu comissão de avaliação do Ministério
da Educação (MEC) com vistas ao seu credenciamento para desenvolver cursos de
graduação na modalidade a distância. O Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas é credenciado, conforme a Portaria/MEC nº 943, de 10 de
novembro de 2014, publicada no D.O.U. de 11 de novembro de 2014, para oferta de
cursos superiores a distância em todo o território nacional.
As vagas totais anuais ofertadas nos cursos a distância são coerentes com a
dimensão do corpo de professores-tutores e tutores presenciais, as condições de
infraestrutura física e tecnológica para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa,
conforme demonstrado no quadro 10
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ESPAÇO FÍSICO
Instalações
Administrativas:

DESCRIÇÃO
uma sala administrativa para recepção e atendimento dos candidatos
do processo seletivo e estudantes do referido polo.
uma sala de aula equipada para atender às necessidades didáticoSala de Aula:
pedagógicas dos cursos com capacidade para aproximadamente 30
estudantes.
Sala de
uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento de
Coordenação do
estudantes, bem como para administrar a implantação e o
Polo:
funcionamento local.
uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento de
Sala de Tutoria:
estudantes do referido polo.
Auditório/Sala de
o polo poderá disponibilizar uma área (sala) destinada para uso como
Conferência:
auditório e/ou sala de conferência (se necessário).
Instalações
para o funcionamento ideal, os polos devem possuir no mínimo 2
Sanitárias: p
sanitários (masculino e feminino) com acesso independente.
deve-se dispor de uma área equipada para a convivência dos
Área de
estudantes durante ou mesmo fora do período dos encontros
Convivência:
presenciais. Esse ambiente pode ou não contar como cantina.
um laboratório de informática para o desenvolvimento de atividades
Recursos de
diversas. Os recursos de informática do polo devem ter acesso à
Informática:
internet em banda larga com velocidade mínima de 5 Mbps de taxa de
download e upload.
a biblioteca deverá estar localizada em um local de fácil acesso com o
acervo controlado pela administração do polo e poderá ter em seu
acervo a bibliografia indicada no material pedagógico em quantidade
Biblioteca / Sala de suficiente, levando em consideração que as bibliografias básica e
complementar são garantidas na sua totalidade nas bases de acesso
Estudo (Opcional):
virtuais a esse acervo. O mobiliário desse espaço (estantes, mesas e
cadeiras) deve ser adequado para uso de uma biblioteca, considerando
o espaço para sala de estudo.
Laboratórios
de acordo com o (s) curso (s) ofertado(s), deverão constar laboratórios
didáticos
didáticos específicos em consonância com a proposta pedagógica do
especializados:
curso.
QUADRO 8 - CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA DOS POLOS

O projeto de expansão do ensino a distância está focado nas regiões no interior de São
Paulo, e regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste do Brasil.
Os polos são ativados de acordo com o perfil aprovado do parceiro que irá operar
o negócio. Este, enviará as informações necessárias para que a FMU avalie a sua
solicitação.
As Informações de Geomarketing são utilizadas para ajudar a avaliação do local
do polo solicitado identificando da maneira ampla o contexto socioeconômico para
oferta do curso nos municípios das regiões consideradas estratégias para o Centro
Universitário como: população, renda per capita, microrregião, quantidade de
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instituições que ofertam EaD na cidade, potencial gasto na área de educação,
quantidade de alunos novos por ano, demanda de profissionais para inclusão no
mercado da área do curso ofertado e outros.
Destaca-se que a base tecnológica institucional observa a formação pretendida
para os discentes (na sede e nos polos) e considera as condições reais da localidade de
oferta.
3.8.11 Estudo para implantação de polos
Para implantação de Polos EaD, foram estabelecidas as seguintes diretrizes:
I.

realizar estudo para implantação de polos EaD considerando sua
distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino
médio, a demanda por cursos superiores e a relação entre número de
matriculados e de evadidos;

II.

implementar

curso(s)

ofertado(s)

que

contribuam

para

o

desenvolvimento da comunidade na qual estará inserido;
III.

considerar para implantação de polos EaD os indicadores estabelecidos
no Plano Nacional de Educação – PNE vigente;

IV.

utilizar informações de Geomarketing para ajudar a avaliação do local do
polo

solicitado

identificando

da

maneira

ampla

o

contexto

socioeconômico para oferta do curso nos municípios das regiões
consideradas estratégias para o Centro Universitário, como: população,
renda per capita, microrregião, quantidade de instituições que ofertam
EaD na cidade, potencial gasto na área de educação, quantidade de
alunos novos por ano, demanda de profissionais para inclusão no
mercado da área do curso ofertado e outros;
V.

avaliar o perfil do parceiro que irá operar o negócio, considerando
experiência na área de Educação; disponibilidade de investimento para a
adequação do imóvel às exigências legais e da FMU, seja: (i) operando
nas atuais instalações do futuro parceiro; (ii) instalando o polo num ponto
“independente”; e disponibilidade de capital de giro;

VI.

avaliar o plano de negócios do parceiro referente ao seu
empreendimento contendo as seguintes informações: a) Características
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Geomarketing de sua cidade; b) Mapeamento detalhado dos
concorrentes; c) Montagem de um plano de negócios para 5 anos, que
contemple: expectativa do volume de matrículas semestrais para cada
curso, taxa de evasão média mensal; expectativa de crescimento da
equipe do polo; estimativa de custos e despesas envolvidos no
funcionamento e operação do polo; estimativas de investimento inicial,
especificando

minimamente:

obras

e

instalações;

móveis

e

equipamentos; marketing de inauguração; abertura para funcionamento
da empresa e obtenção de alvarás; treinamento inicial;
VII.

assegurar a infraestrutura estabelecida pela FMU e legislação vigente
para os polos EaD, garantindo acessibilidade em todas os espaços, tais
como: Instalações Administrativas, Salas de Aula, Sala de Coordenação
do Polo, Sala de Tutoria, Instalações Sanitárias, Área de Convivência,
Recursos de Informática, Sala de Estudo, Laboratórios didáticos
especializados, acesso à internet em banda larga com velocidade mínima
de 5 Mbps de taxa de download e upload.

VIII.

assegurar equipe de trabalho no polo, contando com: a) Coordenador do
Polo para administrar o funcionamento do polo e responder pelo mesmo;
b) Tutor Presencial: para prestar informações tecnológicas aos
estudantes; c) responsável pelo atendimento mediando ações entre o
local e a Sede; d) responsável pelo Laboratório de Informática: para
auxílio ao aluno no uso das ferramentas de informática; e e) responsável
pelos Serviços Gerais do Polo: para limpeza e manutenção do polo.

IX.

realizar processo contínuo de capacitações pedagógicas e operacionais,
cujo objetivo é alinhar todos os atores do processo pedagógico com os
valores e processos institucionais com treinamento operacional,
capacitação pedagógica inicial, formação continuada

X.

possibilitar ações de suporte e apoio ao discente;

XI.

assegurar ações de recepção dos novos estudantes (calouros),
permanência acadêmica (veteranos), incentivo à participação da vida
acadêmica e retenção;
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XII.

disponibilizar base tecnológica institucional observando a formação
pretendida para os discentes (na sede e nos polos) e considerando as
condições reais da localidade de oferta.

Alinhado com essas diretrizes, destaca-se que o Plano de Expansão de polos da
FMU busca estar em todas as regiões, capitais, municípios acima de 70 mil habitantes e
alguns municípios satélites (microrregião), com população estimada até 50 mil
habitantes, dentro de Microrregiões, oferecendo ensino de qualidade, cursos de alta
demanda acadêmica e profissional e crescimento estruturado.
Entende-se Microrregião como um agrupamento de Municípios, onde o polo
possa atuar com a demanda potencial dos demais Municípios que formam esta
Microrregião. Esta é uma divisão inteligente, feita pelo IBGE, que considera algumas
características específicas como semelhança nos aspectos físicos, humanos, culturais,
sociais e econômicos. No Brasil, atualmente, o IBGE apresente 558 Microrregiões.
Além disso, a implantação do polo usa o racional de acordo o grau de aceitação
e aderência da marca no município, cruzado com a estratégia de capilaridade dentro do
país. Esta estratégia consiste em estar presentes com a marca FMU, em localidades onde
o setor de Expansão e Planejamento identificou demanda potencial de educação
superior e de cursos, de acordo com a capacidade anual, permitida pela nova Portaria
Normativa.
Com base na Portaria Normativa N° 11 de 20 de junho de 2017, uma vez que a
FMU possui Conceito Institucional EaD 5, estima-se o seguinte crescimento de polos
para os anos:
•

2018: 91

•

2019: 250

•

2020: 250

•

2021: 250

•

2022: 250
O Estudo para a implementação de polos é realizado com a utilização de alguns

dados retirados de um sistema que usa a Geolocalização, tratados internamente, pela
equipe de Planejamento e Inteligência, em conjunto com a equipe de Expansão e
Planejamento. As informações indicadas são:
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a) dados do INEP (2017) para percepção de outras Instituições (players) privadas
ofertantes de ensino superior a distância e presencial em cada cidade do Brasil
dentro do período de 2010 – 2017;
b) dados com projeções (2017) do IBGE para estimativa de Habitantes e Habitantes
com Ensino Médio e Superior Incompleto por cidade no Brasil.
Destaca-se que o racional para a geração da “pontuação”, que indica prioridade
das cidades para expansão, considerou o número de habitantes com ensino médio
completo e superior incompleto no município, inclusive pelo número de Instituições
privadas ofertantes de ensino superior a distância e presencial (2010-2017) no município
somando “UM” (projeção da fatia justa da demanda com a entrada da nossa IES no
município). Ainda neste sentido, levou-se em consideração a quantidade de novos
alunos nas Instituições de Ensino Superior já presentes no Município, no ano de 2017, e
o seu crescimento nos últimos anos. Com isto, é possível identificar também a demanda
latente no município de cursos de Graduação e Pós-Graduação.
Além disso, considera-se identificar cursos de alta demanda no mercado
profissional, além do perfil do estudante EaD. Pesquisas apontam esse estudante tem
entre 24 a 44 anos, classificados na classe social B2C1.
Para 2019, estima-se a abertura de mais novos cursos, os quais estão em
crescimento no mercado profissional, de forma a atender, além dos estudantes
tradicionais do EaD, estudantes mais jovens, de forma alinhada com a meta 12, do Plano
Nacional de Educação.
Destacam-se alguns dos cursos novos: Engenharia de Produção, Secretariado
Executivo, Sistemas de Informação, Ciências Econômicas, Gestão de Produção Industrial,
Serviços Penais, Segurança Privada, Segurança do Trabalho, Estética e Cosmética,
Segurança Pública, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Sistemas para Internet,
Engenharia da Computação, Redes de Computadores, Geografia, Design de Moda,
Ciências Sociais, Jogos Digitais, Gestão do Agronegócio, Design de Interiores, Design
Gráfico, Letras – Inglês, Gestão do Turismo, Artes Visuais, Engenharia de Controle e
Automação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Design de
Animação, Design de Produto, Design de Games, Serviços Judiciais, Serviços Notariais e
Registrais, Mediação, Segurança da Informação e Marketing Digital.
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Com isto, internamente foi desenvolvido o modelo de expansão, utilizando a
demanda latente, a área de influência e a estratégia de capilaridade.
3.8.12 Perfil do parceiro, infraestrutura física e tecnológica e equipe na sede e polo
Toda a infraestrutura física e tecnológica, bem como a equipe do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU estão também a serviço dos
cursos ofertados na modalidade a distância. O parceiro que opera um Polo EaD da
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU deve:
• preferencialmente, já atuar na área da educação;
• ter disponibilidade de investimento para a adequação do imóvel, seja: (i)
operando nas atuais instalações do futuro parceiro; ou (ii) instalando o polo
num ponto “independente”. Em ambos os casos, é necessária a disponibilidade
financeira para adequação do ponto às exigências da IES; e
• ter disponibilidade de capital de giro: o volume de matrículas no polo tende
a crescer a cada semestre. No entanto, nos primeiros meses, a receita gerada
pelo número de matrículas e mensalidades pode ficar aquém das despesas de
ocupação e operação do polo.
Atendidas essas condições, o potencial parceiro deverá elaborar um plano de
negócios referente ao seu empreendimento contendo as seguintes informações:
• características Geomarketing de sua cidade;
• mapeamento detalhado dos concorrentes; e
• montagem de um plano de negócios para 5 anos, que contemple:
- expectativa do volume de matrículas semestrais para cada curso;
- taxa de evasão média mensal;
- expectativa de crescimento da equipe do polo;
- estimativa de custos e despesas envolvidos no funcionamento e
operação do polo; e
- estimativas de investimento inicial, especificando minimamente:
obras e instalações; móveis e equipamentos; marketing de
inauguração; abertura para funcionamento da empresa e obtenção de
alvarás; e treinamento inicial.
A avaliação do Plano de Negócios integra o processo de análise e seleção do
parceiro pelo Centro Universitário.
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São compromissos do parceiro a adequação do ponto e das instalações, todas
acessíveis, que devem contar com:
•

instalações Administrativas: uma sala administrativa para recepção e
atendimento dos candidatos do processo seletivo e alunos do referido
polo;

•

sala de Aula: uma sala de aula equipada para atender às necessidades
didático-pedagógicas

dos

cursos,

com

capacidade

para

aproximadamente 30 alunos;
•

sala de Coordenação do Polo: uma sala ou espaço próprio para recepção
e atendimento de alunos, bem como para administrar a implantação e o
funcionamento local;

•

sala de Tutoria: uma sala ou espaço próprio para recepção e atendimento
de alunos do referido polo;

•

auditório/Sala de Conferência: o polo poderá disponibilizar uma área
(sala) destinada a ser auditório e/ou sala de conferência (se necessário);

•

instalações Sanitárias: para o funcionamento ideal, os polos devem dispor
de, no mínimo, 2 sanitários (masculino e feminino) com acesso
independente;

•

área de Convivência: deve-se dispor de uma área equipada para a
convivência dos alunos durante ou mesmo fora do período dos encontros
presenciais. Este ambiente pode ou não contar com cantina;

•

recursos de Informática: um laboratório de informática para o
desenvolvimento de atividades diversas;

•

Biblioteca/Sala de Estudo (opcional): a biblioteca deverá estar localizada
em um local de fácil acesso e seu acervo, controlado pela administração
do polo, deve conter a bibliografia indicada no material pedagógico em
quantidade suficiente. O mobiliário desse espaço (estantes, mesas e
cadeiras) deve ser adequado a uma biblioteca, considerando-se espaço
para sala de estudo;

•

laboratórios didáticos especializados: de acordo com o(s) curso(s)
ofertado(s), deverão constar laboratórios didáticos específicos (ex.:
Brinquedoteca) em consonância com a proposta pedagógica do curso; e
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•

acesso à internet em banda larga, com velocidade mínima de 5 Mbps de
taxa de download e upload.

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas possi
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os polos, bem
como metodologia e tecnologias adotadas em consonância com os projetos
pedagógicos dos cursos previstos de modo que atendam plenamente a capacidade de
atendimento público-alvo.
É compromisso do parceiro a composição da equipe de trabalho no polo,
dispondo-se de:
•

coordenador do Polo (titulação mínima de graduação): para administrar
o funcionamento do polo e por ele responder. O coordenador também
deverá gerenciar os funcionários e ajudar na distribuição de materiais
informativos, assim como disponibilizar informações no mural de avisos
das salas de aula;

•

tutor Presencial: para prestar informações acadêmicas e sanar dúvidas
dos acadêmicos conforme quantidade de estudantea matriculados;

•

responsável pela Secretaria: para atendimento e secretaria, cujos
serviços são utilizados pelos alunos. Trabalhará na recepção dos
candidatos, orientação para inscrição no processo seletivo, dúvidas sobre
Sistema de EaD, realização de matrícula, entregas das demandas das
atividades acadêmicas;

•

responsável pela Biblioteca: para controle de entrada e saída de livros;

•

responsável pelo Laboratório de Informática: para auxílio ao aluno no uso
das ferramentas de informática; e

•

responsável pelos Serviços Gerais do Polo: para limpeza e manutenção
do polo.

Cada função terá um responsável indicado pelo polo. Excepcionalmente, uma
mesma pessoa pode responder por mais de uma função, sobretudo no período inicial
de funcionamento do polo.
Ao iniciar-se um Polo de Apoio Presencial a FMU, começa o processo contínuo
de capacitações pedagógicas e operacionais, cujo objetivo é alinhar todos os atores do
processo pedagógico com os valores e processos institucionais e que compreende:
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• treinamento operacional: realizado pela equipe administrativa de polos que
capacita os colaboradores do polo na utilização dos sistemas do Centro
Universitário, o que garante uma melhor interface nos processos de inscrição,
realização do processo seletivo, matrícula e renovação de matrícula;
• capacitação pedagógica inicial: realizada pela equipe acadêmica, tem por
objetivo preparar os atores pedagógicos de Polo (Coordenadores e Tutores)
para a condução dos processos acadêmicos, seguindo-se os referenciais de
qualidade do Centro Universitário;
• formação continuada: no decorrer dos semestres, são desenvolvidas
estratégias de atualização e formação continuada aos colaboradores do Polo, a
saber:
a. Encontros presenciais periódicos conduzidos pelos Coordenadores
Pedagógicos de Polo, com a finalidade de aprofundar o conhecimento dos
processos acadêmicos, repassar informações importantes e permitir um
ambiente de trocas; e
b. Ambiente de Formação Acadêmica – AFA: nesse ambiente, estruturado no
Blackboard, são disponibilizados documentos institucionais e recursos de
interação entre pares. Dentre os documentos: PDI, PPCs, Atos
Institucionais,

Guia

do

Estudante,

Guia

do

Tutor

Presencial,

Webconferências gravadas e Tutoriais.
Após cadastro no MEC, os novos polos passam a ter acesso aos relatórios a
seguir, o que possibilita ações de suporte e apoio ao discente:
• Listagem de Matriculados;
• Acompanhamento dos Estudantes Ativos no Curso de Formação Inicial em
EaD;
• Acompanhamento dos Estudantes Ativos na base da Instituição; e
• Acompanhamento do Desempenho Acadêmico dos Estudantes Ativos na base
da Instituição.
Os relatórios suportam as ações previstas em uma régua de relacionamento,
distribuídas em quatro eixos de trabalho:
• Recepção dos novos estudantes (calouros);
• Permanência Acadêmica (veteranos);
• Incentivo à participação na vida acadêmica; e
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• Retenção.
Toda infraestrutura física e tecnológica, bem como a equipe da FMU estão
também a serviço dos cursos ofertados na modalidade a distância.
3.9 DAS INOVAÇÕES SIGNIFICATIVAS DE ENSINO
Como premissa para o desenvolvimento de uma política de ensino efetiva, o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU estimula a prática de
metodologias ativas de ensino e aprendizagem, as quais também estão previstas nos
Projetos Pedagógicos de Curso. Essa prática problematizadora desencadeia os
processamentos crítico-reflexivos mediante diálogos nos ambientes sociais de um
grupo, o que favorece processos de produção de conhecimento nas especificidades de
cada curso da Instituição.
Nesse sentido, a problematização motiva o discente, pois diante do problema ele
se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a dar novo significado a suas
descobertas. Ainda, essa prática metodológica deve pressupor um discente capaz de
autogerenciar ou autogovernar seu processo de formação. Sendo assim, verifica-se que
o ato de ensinar e aprender deve ser considerado um conjunto de atividades articuladas
nas quais os diferentes atores compartilham, cada vez mais, parcelas de
responsabilidade e comprometimento. Além do discente, o docente assume papel
articulador, interativo e mediador, que considera os processos de construção de
conhecimento a partir da psicodinâmica da aprendizagem e dos recursos da pessoa e do
ambiente, bem como as suas possibilidades e necessidades.
Em uma metodologia assim delineada, as estratégias de ensino e aprendizagem
são designadas da seguinte forma:
• aulas dinâmicas socializadoras e problematizadoras;
• professor como mediador do processo;
•

aluno como agente do processo de ensino e aprendizagem: observador e

reflexivo;
•

uso de recursos multimidiáticos variados e pertinentes; e

• aulas dinâmicas caracterizadas por exposições orais dialogadas, debates,
discussões organizadas, trabalhos individuais e em grupo (orais e por escrito),
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seminários, mesas redondas, visitas técnicas, estudos de caso, elaboração e
realização de projetos.
A FMU compreende que essa metodologia contribui significativamente para a
formação de um sujeito diferenciado. Entende-se aqui que o Centro Universitário é um
espaço onde os alunos podem problematizar as suas práticas. Esse espaço de
problematização tem várias decorrências, dentre as quais se destaca o conhecimento
que pode se originar quando as práticas são colocadas à luz da reflexão. Ainda, é um
espaço que possibilita e instiga o aluno a pesquisar. Nesse sentido, na maioria das
disciplinas desenvolvidas, o aluno tem a possibilidade e orientação para construir uma
relação madura entre prática e teoria. A Figura 17 sintetiza a organização das
metodologias ativas aplicadas atualmente.

FIGURA 18 - METODOLOGIAS ATIVAS

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA (2018)
Um dos resultados alcançados por essa metodologia é a possibilidade contínua
que o aluno tem de revisitar a sua prática e intervir na realidade. Há evidências de que
esse processo não é decorrente de muitas facilidades. É um processo que exige muito
comprometimento e abertura de ambas as partes (discente e docente), pois não é o
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professor o único detentor do conhecimento. A aula, assim, é o resultado de uma
construção, de forma que os conceitos discutidos embasam as práticas e não são apenas
assimilados, mas construídos.
A partir dos conhecimentos básicos, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU oferece disciplinas específicas, teórico-práticas, além do
espaço para a atualização e aplicação. A vivência multiprofissional se inicia já no 1º
semestre, com o estímulo ao aluno a desenvolver o relacionamento interpessoal com
colegas de outras carreiras da área de estudo, colocando-se em prática a
interdisciplinaridade, da mesma forma que, ao longo do curso, ele constrói
conhecimentos para buscar a sua promoção na área, de maneira empreendedora.
Para a implementação das melhores práticas acadêmicas em consonância com
as melhores evidências científicas, o Centro Universitário dispõe um sólido programa de
capacitação docente, que busca instrumentalizar e acompanhar sistematicamente o
professor e a sua prática profissional, e conta com a possibilidade de compartilhamento
de saberes com profissionais de 38 instituições de ensino em 10 países, integrantes da
Rede Laureate.
Os cursos de graduação a FMU se destacam pelas seguintes características:
• integração entre a teoria e a prática, evidenciada em unidades
curriculares desde o primeiro semestre;
• matrizes curriculares concebidas no contexto da interdisciplinaridade;
• flexibilidade curricular, evidenciada pelas disciplinas optativas e
Atividades Complementares;
• modelo pedagógico diferenciado, fundamentado na didática das
metodologias ativas e na Taxonomia de Bloom, articulando-se novas
metodologias e recursos tecnológicos inovadores;
• infraestrutura moderna e atualizada, com laboratórios de ensino
desenvolvidos especificamente para atender às necessidades do curso;
• incentivo às atividades complementares, o que propicia ao aluno uma
maior vivência além dos espaços de sala de aula, seja acadêmica ou
profissional;
• sistema de autoavaliação constante, que permite o desenvolvimento de
estratégias geradoras de melhorias, com intuito de aperfeiçoar cada vez
mais o curso;
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• desenvolvimento de habilidades por meio de cenários de simulação de
alta fidelidade e complexidade nos cursos da área de saúde;
• incentivo a intercâmbios com instituições da Rede de Universidades da
Laureate no exterior, o que possibilita ao acadêmico apropriar-se de
conhecimento técnico, científico e cultural; e
• corpo docente qualificado, composto em sua maioria por mestres e
doutores, que integra profissionais de diferentes áreas do mercado.
Tendo como referência os pressupostos metodológicos abordados neste item, o
Centro Universitário tem como princípios pedagógicos que orientam sua ação educativa
e composição dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs):
• a promoção de uma educação com uma perspectiva de contribuir para
a transformação da realidade e desenvolvimento da região. Para isso,
concebe o ensino, a iniciação científica e a extensão como
indissociáveis;
• uma proposta metodológica que favorece o desenvolvimento de
competências e habilidades requeridas para um desempenho eficiente
e eficaz no exercício da profissão;
• o uso de recursos tecnológicos, princípios pedagógicos integradores e
metodologias ativas de ensino e aprendizagem, com base no tripé
ensino, pesquisa e extensão e na articulação da teoria com a prática, na
interdisciplinaridade e na flexibilidade curricular;
• a promoção de aprendizagens significativas e duradouras, manifestáveis
sob a forma de competências nas respostas aos desafios do cotidiano
do trabalho, o que pressupõe a adoção de práticas pedagógicas que
promovam a autonomia na aprendizagem, a capacidade de identificar e
resolver problemas, de integrar e integrar-se aos grupos, fazendo-se uso
do que se sabe de modo a aprimorar cada vez mais seu desempenho;
• reflexões e práticas sobre carreira, empreendedorismo, ética,
diversidade cultural brasileira – afro-brasileira, indígena, questões
étnico-raciais, direitos humanos, responsabilidade socioambiental,
inclusão social, relações humanas e orientação sexual;
• a concepção de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Acreditase na pesquisa enquanto prática de investigação como atitude cotidiana
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e como princípio científico e educativo, que deve estar presente na
própria concepção de prática educativa prevista na organização do PPC;
e
• extensão como uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade
de elaboração da práxis. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e contextual, com o conhecimento
resultante do confronto com a realidade, instrumentaliza o processo
dialético – articulação teoria e prática (a teoria ilumina a prática e a
prática reconstrói a teoria).
As Atividades Complementares se constituem num importante mecanismo de
introdução à flexibilidade curricular, pois proporcionam oportunidades diferenciadas de
integralização do curso, na medida que permitem o reconhecimento de atividades
enriquecedoras e adicionais ao Perfil do Egresso.
O estudante tem oportunidades diferenciadas na sua formação, pela
substituição de disciplinas obrigatórias por estudos realizados em outras Instituições de
ensino nacionais ou estrangeiras, nas atividades dos Estágios Curriculares e na temática
do Trabalho de Conclusão de Curso ou Projetos Integradores, quando previstas na
matriz curricular do curso. Para efeito de aproveitamento de estudos em todos os cursos
da Instituição, são consideradas as disciplinas cursadas ou os planos de cursos
cumpridos, com aprovação, em nível de graduação.
3.9.1 Projetos inovadores de ensino
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, valoriza-se cada
esforço pela inovação, portanto, o compromisso registrado na nossa razão de existir, a
nossa missão, diz respeito às pequenas inovações, constantes e incrementais,
perseguidas por professores, colaboradores, gestores e estudantes no dia-a-dia. São as
iniciativas exitosas, que incluem novas atitudes, novas maneiras, novas práticas,
processos, equipamentos, ambientes, instrumentos e recursos humanos talentosos,
capazes de quebrar paradigmas e trazer melhorias contínuas: é assim que a FMU define
inovação e é esta a inovação perserguida pela instituição.
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Uma característica marcante do Modelo Educacional FMU é a construção do
conhecimento a partir da reflexão, da prática e da colaboração. As Metodologias Ativas
colocam os estudantes no centro do processo educacional e os professores passam a
ser aqueles que os apoiam e os conduzem pelos caminhos do aprendizado, como seus
facilitadores. Este cenário permite que os encontros sejam dinâmicos, interessantes e
construtivos, onde o aprendizado se dá de forma holística.
A figura 18 a seguir demonstra, como exemplo, algumas das práticas pedagógicas
utilizadas na FMU.

FIGURA 19 - TÉCNICA DE BODY PAINTING

FONTE: ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Para otimizar o desenvolvimento desses projetos inovadores de ensino, os cursos
lançam mão de componentes que integralizam sua estrutura curricular e não se limitam
ao engessamento das disciplinas obrigatórias. Refere-se aqui a outras formas de
desenvolvimento do curso em suas temáticas fundantes, que dispõem de carga horária
regular para o seu desenvolvimento, tais como: (1) seminários interdisciplinares,
realizados em torno da leitura de obras selecionadas como leituras obrigatórias do
semestre ou de imersões no contexto profissional do curso, ou ainda de outros eventos,
e que congregam várias disciplinas entre si, cada uma contemplando o seu olhar
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específico, dentro de um mesmo todo; (2) visitas e viagens de estudos orientadas
relacionadas com aspectos do desenvolvimento curricular; (3) ciclos de palestras, dentre
outras formas de desenvolvimento curricular; e (4) Projetos integradores incluindo
temas transversais.
A integralização dos currículos é realizada de forma a contemplar o princípio da
flexibilidade curricular. Assim, há nas estruturas curriculares dos Cursos de Graduação
uma carga horária a ser composta pelo estudante, de acordo com as opções que lhe
permitam dar ênfase ou conhecer temas e metodologias de seu interesse. Desta forma,
constituem-se

as

chamadas

Atividades

Complementares.

As

Atividades

Complementares têm como objetivo atender às demandas dos estudantes e
desenvolver suas potencialidades individuais.
Na oferta das atividades, incluem-se modalidades, desde as mais tradicionais,
como cursos, monitorias de ensino e bolsas de iniciação científica, até uma importante
variedade de estudos, que são inovadores menos pelo seu título e mais pela
possibilidade que oferecem de efetiva vinculação entre conhecimentos teóricos e
práticos, desafio constante para o ensino superior. Esses estudos são realizados, por
exemplo, por meio de atividades extensionistas em projetos — especialmente,
interdisciplinares — de cunho social, que contribuam para a resolução de problemas
complexos; de viagens e visitas orientadas para que os estudantes possam
problematizar realidades a partir da vivência ou experiência in loco; e da divulgação de
produção intelectual, técnica e/ou artístico-cultural realizada pelos estudantes,
estimulando-se o trabalho criativo e a publicização dos resultados.
O emprego da tecnologia como instrumento de suporte à proposta didáticopedagógica institucional está presente em formas distintas de aplicação, como no
suporte à implementação de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, na aplicação
de ambientes virtuais de apoio ao ensino presencial, no uso de plataformas
informatizadas de acesso à informação, por meio dos Portais do Aluno e do Professor e
da disponibilidade de aplicativo móvel, no acesso aos sistemas de bibliotecas e de
reserva de laboratórios, no extenso acervo virtual e, finalmente, nos investimentos em
laboratórios específicos. Isso viabiliza a prática com tecnologias de última geração, a
exemplo das impressoras 3D na área de engenharia e dos simuladores de vida na área
de ciências da saúde.
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Dentre os avanços tecnológicos incorporados pelo Centro Universitário, na
oferta educacional, destacam-se:
•

a implementação das metodologias ativas, em que o estudante passa a
ser o centro do processo e o professor passa a ser aquele que apoia e
conduz o estudante pelo caminho do aprendizado;

• a substituição do Moodle pelo Blackboard, plataforma mais robusta e
completa para a educação a distância, que passou a ser utilizada para
incrementar as aulas de todas as disciplinas, inclusive as presenciais,
uma vez que é disponibilizado para repor conteúdos e manter viva a
comunicação entre professores e estudantes durante toda a semana, e
não somente nos dias das aulas presenciais;
• a utilização de computadores da marca Apple (Mac) em laboratório de
informática para os cursos que demandam equipamentos com maior e
melhor capacidade de processamento gráfico;
• utilização de sistema totalmente informatizado e via web para a
realização de matrícula, assim como portais para professores, alunos e
colaboradores, com diversas funcionalidades;
• a prestação de serviços aos estudantes também por meio de um
aplicativo (APP) que traz os mesmos recursos do Portal do Estudante e
do atendimento presencial. Dessa forma, o aluno pode acessar as
Bibliotecas,

fazer

requerimentos,

consultar

salas,

horários

e

professores, fazer rematrículas, consultar a sua situação financeira,
acessar a plataforma Blackboard, entre tantos outros serviços acessíveis
de qualquer lugar e a qualquer tempo;
• implantação de Diário Eletrônico em sala de aula;
• sistema informatizado de bibliotecas, o que inclui um site de acesso à
biblioteca virtual dispondo de revistas eletrônicas, banco de dados de
teses e dissertações e acesso a periódicos eletrônicos, além da
possibilidade de reserva de livros disponíveis no acervo a partir da
internet;
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• a implantação dos acervos virtuais da Minha Biblioteca e da Pearson, o
que favorece o estudante a ter acesso às obras de qualquer lugar e a
qualquer tempo;
• utilização de software livre em diversas áreas relacionadas à Tecnologia
da Informação;
• disponibilização do PAES – Programa de Apoio ao Estudante, uma
plataforma virtual que oferta ao estudante cursos extracurriculares na
modalidade a distância para apoiá-lo na sua formação profissional. Os
cursos podem ser iniciados a qualquer tempo, pois são autoinstrutivos
e acessíveis por meio da plataforma Blackboard. O portfólio atual
contempla os cursos: Gestão do Tempo, Gestão do Estudo, Sou
Universitário e agora?, Prepare-se para avaliações, Novo Acordo
Ortográfico e Comunicação Digital. Esse portfólio evolui a cada ano com
a inserção de novos cursos;
• presença nas redes sociais de maior alcance, como o Facebook,
Instagram, LinkedIn e YouTube;
• plataformas de difusão da informação e formação de redes:
OneCampus, OneFaculty e OneFolio são ferramentas próprias da Rede
Laureate, disponibilizadas para toda a comunidade acadêmica, em que
estudantes e professores de todo o mundo podem construir relações
acadêmicas e buscar conhecimentos compartilhados pela comunidade
acadêmica mundial da Laureate, formada por mais de 50.000 docentes;
• disponibilização do Office 365 (Calendário, Class Notebook, Delve,
Dynamics 365, Excel, Flow, Forms, OneNote, Outlook, Pessoas, Planner,
Power BI, PowerApps, PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook,
StaffHub, Stream, Sway, Tarefas, Teams, To-Do, Vídeo, Word, Yammer
e OneDrive, que é um diretório compartilhado onde são arquivados os
documentos institucionais, acessível de qualquer lugar) para
estudantes, docentes e técnico-administrativos; e
• disponibilização da ferramenta Skype for Business para docentes e
técnico-administrativos. Por meio dela, são feitas reuniões, evitando-se
a logística do deslocamento e economizando-se o tempo de todos.
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3.9.2 Inovações nos componentes curriculares
Com o objetivo de avaliar e operacionalizar as ações previstas neste PDI, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU promove, semestralmente,
reunião com os gestores, utilizando-se dos resultados dos processos avaliativos
desenvolvidos no período, a fim de traçar os rumos necessários ao desenvolvimento da
gestão institucional. No campo do Ensino de Graduação, a partir desse diagnóstico,
foram realizadas iniciativas acadêmicas para a melhoria da qualidade dos cursos,
incentivando-se a inovação pedagógica, o uso de novas tecnologias e, sobretudo, a
criação de programas que visam à diminuição da evasão.
Em relação aos processos de inovação, no âmbito do Centro Universitário, estas
precisam ser protegidas e acompanhadas até que possam se constituir em soluções
concretas e aplicáveis nas finalidades para as quais foram concebidas. Todo este
processo é direcionado pelas diretrizes constantes nas políticas de Inovação e de
Proteção da Propriedade Industrial e de Transferência de Tecnologia.
No âmbito dos componentes curriculares, especificamente, alguns projetos de
inovação pedagógica são estruturados nas grandes áreas de conhecimento, de modo a
oportunizar a interdisciplinaridade e o aprendizado articulado entre as diversas áreas do
conhecimento, valorizando-se a problematização dos conteúdos e a vivência práticas
destes, conduzindo-se assim à aprendizagem significativa.
No âmbito da Escola de Negócios e Hospitalidade desenvolvem-se os Projetos
Integradores, que são componentes curriculares que trabalham temáticas transversais
e em caráter interdisciplinar, onde toda a formação é centrada na prática profissional.
Estes oportunizam aos estudantes congregarem os conteúdos teóricos, através de
projetos a serem planejados e desenvolvidos ao longo da formação. O curso de
Administração possui laboratório de práticas de negócios que desenvolve nos alunos
competências gerenciais nas áreas de empreendedorismo, diagnóstico organizacional e
consultoria. O projeto Jovem Empreendedor Social tem como objetivo geral que os
aprendizes tenham contato com os problemas reais de sua futura profissão e na busca
por soluções processem os conhecimentos necessários, integrando seu aprendizado de
forma inter, multi e transdisciplinar. Os Projetos de extensão proporcionam aos alunos
e egressos experiências de mercado com foco no desenvolvimento profissional. Todos
os anos os alunos e professores do Curso de Relações Internacionais promovem a
Semana de RI, onde simulam todas as organizações Internacionais relevantes, atraindo
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participação de alunos de outras graduações, Estados e do Ensino Médio, para uma
imersão nos conflitos e disputas diplomáticas simuladas.
No âmbito da Escola de Engenharia e TI desenvolve-se o INOVAE – SEMANA DE
INOVAÇÕES DA ESCOLA DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. É um
conjunto de atividades de extensão universitária, realizados no primeiro semestre, e se
define como o espaço no qual os alunos podem apresentar seus projetos e protótipos.
É o momento em que as equipes demonstram o aprendizado, oferecendo ao público
soluções inovadoras e criativas para problemas do cotidiano da sociedade, das empresas
e pessoas. Além disso, o evento é constituído por uma diversidade de atividades: Mesas
redondas, Oficinas Práticas, Maratona de Programação, Batalha de Robôs, Think Tank,
Dojo, Egg Drop, Speekers e novas ações incorporadas a cada ano, buscando inovação e
lançamento de novos desafios.
A Escola de Ciências da Saúde possui ampla gama de eventos que fazem o aluno
mergulhar nas práticas e inovações que as pesquisas em desenvolvimento podem
propiciar. No âmbito da Escola desenvolve-se o Programa de Integração de Saúde na
Comunidade - PISC, disciplina presente no currículo de todos os cursos da escola, que
oportuniza aos estudantes dos cursos da área de saúde vivenciarem de maneira prática
e interdisciplinar os conteúdos trabalhados nos componentes curriculares teóricopráticos. O curso de Musicoterapia promove a Semana de Musicoterapia, que já está na
sua décima oitava edição. Este evento, aberto ao público, possui uma programação
alinhada com as tendências e o contexto social, uma vez que associa de forma inovadora
a musicoterapia com temáticas relevantes como saúde da população negra, saúde da
mulher, desenvolvimento da autonomia, entre outras. O Curso de Psicologia promove a
Semana de Psicologia é aberto à comunidade universitária e ao público externo. A
semana tem programação geral composta por mesas redondas, rodas de conversa, Cine
Psi e projetos de extensão, minicursos e oficinas. Em Enfermagem anualmente acontece
um Encontro que promove à semana da profissão. O Encontro foca na forma de análise
e reflexão sobre o cuidado intensivo de enfermagem e o contato direto do enfermeiro
com os pacientes. Todos os anos os alunos de Odontologia realizam um momento de
imersão e atualização dos conhecimentos técnico-científicos, junto com os cirurgiõesdentistas e técnicos de saúde bucal. Além disto, este evento também congrega os exalunos, propiciando um momento de trocas de experiências e de práticas exitosas e
inovadoras. O Simpósio de Pesquisas em Saúde reúne especialistas nacionais para
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apresentar e discutir os resultados experimentais de pesquisas experimentais e clínicas,
promovendo um ambiente de discussão a respeito de inovações na área da saúde.
Destacam-se ainda outros eventos que discutem tendências da profissão e práticas
inovadoras e que já possuem destacada relevância no cenário acadêmico e profissional
de São Paulo: Encontro de Nutrição (décima segunda edição), Jornada Farmacêutica
(décima nona edição), Simpósio de Fisioterapia (décima primeira edição) e Encontro de
Fisioterapia (décima sexta edição), Jornada de Biomedicina (décima oitava edição) e
Jornada da Biologia (oitava edição).
No âmbito da Escola de Direito, temos as disciplinas: Estágio de Prática
Supervisionada - Mediação e Arbitragem, Estágio de Prática Supervisionada - Civil e
Tecnologia da Informação, Estágio de Prática Supervisionada – Penal, Estágio de Prática
Supervisionada – Família, Estágio De Prática Supervisionada - Planejamento Empresarial
e Tributário e Estágio de Prática Supervisionada – Trabalho. Tais componentes
curriculares oportunizam aos estudantes de Direito a aplicação do conteúdo teórico,
culminando no contato vivencial com a prática jurídica, permitindo o desenvolvimento
de conceitos interdisciplinares. A escola possui a Prova Unificada, simulação da primeira
fase do exame de ordem e concursos públicos. A experiência já alcança oito anos de
sucedidas edições. Destacamos o Observatório das Relações Internacionais. O Projeto
tem como objetivo criar um SITE ou BLOG para divulgar o acompanhamento da Política
Externa de 12 países das Américas. O título desse espaço virtual é: “PONTO DE VISTA
EXTERNO”. O curso promove ainda o MUN (Model United Nations) que é um evento
acadêmico de simulação de organismos Internacionais. Esta prática nasceu em um
contexto de pós 1º Guerra Mundial, com a criação da Liga das Nações e o Modelo Liga
das Nações (MLN), no entanto, com a criação das Nações Unidas, após a 2º Guerra
Mundial, este se transformou em MUN. O primeiro MUN aconteceu nos Estados Unidos,
em 1949, sendo que hoje esta é uma atividade presente em todos os continentes do
globo. O MUN na FMU é direcionado para estudantes universitários e recém-graduados
(até 2 anos de formado), sendo uma simulação aberta à todas as Instituições de Ensino
Superior e cursos. Dado o fenômeno da globalização no qual nos encontramos, o
MUNFMU é uma ótima oportunidade de inserção ao mundo das relações internacionais
e das negociações diplomáticas. O MUNFMU já é reconhecido pela UNIC Rio e trabalhamos
para ser referência deste modelo no Brasil.
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Além desses grandes projetos, destacam-se os projetos interdisciplinares
desenvolvidos em cada curso, que também propiciam a vivência dos conteúdos de
forma interdisciplinar por meio de situações-problemas. Também se destacam as várias
articulações entre os projetos de pesquisa e extensão com o ensino de graduação, nas
diversas áreas, como os projetos sociais que envolvem vários cursos, oficinas de
gastronomia, seminários e congressos na área de negócios, competições na área do
direito, palestras na área de educação, competições na área de engenharia e robótica
etc.
3.10 AVANÇOS TECNOLÓGICOS
3.10.1 Desenvolvimento da educação a distância no ensino de graduação presencial e
a distância
A Educação a Distância (EaD) possibilita uma transformação no modelo
tradicional do ensino presencial por oferecer formas de educar que transpõem os limites
do tempo e do espaço, acenando ganhos educacionais por meio de um processo de
aprendizagem mais dinâmico e que proporciona o desenvolvimento da autonomia do
estudante.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU reconhece
a importância de adotar os recursos pedagógicos da Educação a Distância em seus
cursos de graduação e pós-graduação, incorporando avanços tecnológicos em termos
de utilização de moderna plataforma virtual e de objetos de aprendizagem mais
interativos. As Políticas de Ensino Institucionais também preconizam a orientação do
estudante para o mercado de trabalho, o que possibilita sua melhor integração.
Atualmente, um dos requisitos importantes para essa inserção é o desenvolvimento de
habilidades no uso das novas tecnologias virtuais, seja nas iniciativas de formação e
desenvolvimento de pessoas, seja na utilização de comunidades virtuais e Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC) para o desenvolvimento de trabalhos com maior
interação entre os pares.
Com base nesse entendimento, o Centro Universitário oferece cursos integrais
na modalidade EaD e também incorpora nas matrizes curriculares dos cursos presenciais
de graduação a oferta de disciplinas on-line que compõem o eixo de formação
humanística e profissional do estudante. Nessa modalidade de oferta, o Centro
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Universitário cumpre os critérios regulatórios estabelecidos pelo Ministério da Educação
(carga horária máxima de 20%).
Para a oferta de disciplinas on-line nas duas modalidades de ensino, a FMU adota
um Modelo Pedagógico de Educação a Distância cujos principais valores são:
• a crença na capacidade do autoestudo, entendendo-se que o estudante
tem autonomia para liderar o seu processo de aprendizagem;
• o estímulo à Aprendizagem Cooperativa, ao viabilizar recursos virtuais
de interação e troca de experiências com os educadores e demais
estudantes; e
• a necessidade de promover a Contextualização Profissional, ao se
estimular que o estudante aprenda por meio de solução de problemas
concretos e simulações virtuais, com o objetivo de mudanças
comportamentais observáveis no desempenho social e profissional.
O planejamento e a condução acadêmica das iniciativas on-line são conduzidos
pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD), cujos integrantes são responsáveis por
analisar os resultados da Autoavaliação Institucional, no que tange à EaD, avaliando as
percepções dos diversos integrantes da comunidade acadêmica, com a intenção de
promover o planejamento e o desenvolvimento contínuo da tecnologia virtual e do
Modelo Pedagógico de Educação a Distância aplicado pelo Centro Universitário. Além
disso, é esse Núcleo que promove o estudo permanente das disposições legais acerca
da EaD, tendo em vista a conformidade regulatória da adoção dessa modalidade no
Centro Universitário.
O NEaD é o responsável por planejar a formação e o desenvolvimento
professores-tutores e tutores presenciais em relação ao uso de estratégias pedagógicas
e recursos tecnológicos aderentes ao ensino na modalidade EaD, considerando suas
particularidades, em alinhamento com a Política de Desenvolvimento Docente e área de
Qualidade da Instituição.
Responde, ainda, pelo apoio pedagógico presencial individualizado aos
professores e tutores quanto ao planejamento e desenvolvimento da ação docente na
Educação a Distância, realizando oficinas pedagógicas ou cursos de curta duração, de
acordo com as necessidades e interesses dos professores-tutores e tutores presenciais,
organizados em parceria com a área de Qualidade Acadêmica. É também papel do NEaD
a organização do ambiente virtual das disciplinas on-line e a disponibilização de material
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de apoio sobre Educação a Distância para professores-tutores, discentes e tutores
presenciais. Em relação aos estudantes, o NEaD, além de atender às demandas
individuais mediante canais virtuais e presenciais, promove atividades de extensão,
palestras, oficinas, cursos de ambientação ao Modelo Pedagógico e de utilização da
plataforma virtual Blackboard.
As disciplinas on-line são ministradas por meio da Plataforma Virtual de
Aprendizagem (AVA) Blackboard, selecionada pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU por ser considerada uma das melhores plataformas
virtuais da atualidade, usada em instituições de ensino de vários países do mundo que
a reconhecem pela sua eficiência em transformar a internet em um ambiente
enriquecedor para experiências educativas.
A tecnologia disponível permite que os AVAs das disciplinas possam ser
acessados a qualquer instante a partir de dispositivos móveis como tablets e
smartphones. O AVA corresponde à sala de aula virtual, onde são disponibilizados os
conteúdos das disciplinas e materiais complementares, as ferramentas de interação e
as atividades virtuais de avaliação da aprendizagem individuais e/ou em grupo.
No Modelo Pedagógico de EaD, o estudante segue uma Trilha de Aprendizagem
que distribui os conteúdos em quatro unidades curriculares, nas quais ele é orientado
quanto a estratégias e cronologia de estudo, bem como em relação à realização das
atividades virtuais ou presenciais programadas. Cada unidade pode conter quatro
diferentes objetos virtuais de aprendizagem: e-book, vídeo, game e quiz. O e-book é o
material didático que contém os conteúdos previstos na ementa da disciplina e sua
leitura inicial pelo estudante o leva à compreensão das principais temáticas abordadas.
Pode ser acessado ao longo do cronograma da disciplina respeitando o ritmo de estudo
do aluno e está disponível para impressão.
Os alunos ampliam o estudo desse conteúdo por meio da utilização dos materiais
complementares recomendados pelos professores, disponibilizados no ambiente virtual
de aprendizagem, bem como pelo acesso aos livros da bibliografia indicada, dos quais
boa parte está disponível na Biblioteca Virtual. O vídeo é o objeto virtual de
aprendizagem que permite associar teoria e prática por meio de um recurso audiovisual,
sendo uma forma mais lúdica de ressaltar alguns conteúdos da disciplina e facilitar a
aprendizagem. O quiz e o game destinam-se à experimentação dos conteúdos nas
unidades, com o intuito de consolidar a aprendizagem na disciplina de forma interativa
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e com recursos ludopedagógicos. A realização do quiz possibilita que o estudante
verifique o seu nível de aprendizagem em relação aos conteúdos estudados, sendo essa
uma forma de autoavaliação de sua performance, enquanto os games são jogos virtuais
que permitem ao estudante vivenciar situações simuladas da realidade profissional.
O desenvolvimento dos materiais instrucionais de cada disciplina é orientado por
uma equipe pedagógica que trabalha em conjunto com a equipe de professores-tutores
a fim de garantir a qualidade dos principais referenciais de estudo das disciplinas,
criando-se um padrão para conduzir a formação na modalidade on-line.
O Modelo Pedagógico também contempla a utilização de outros recursos
pedagógicos de interação e socialização adaptados à modalidade a distância, como o
fórum de discussão pedagógica. Os fóruns são recursos assíncronos em que os
estudantes são provocados por professores-tutores a refletirem e aprofundarem o
conhecimento sobre o conteúdo apresentado em cada unidade, bem como a
esclarecerem dúvidas, tanto com a equipe de professores-tutores quanto com os
demais estudantes, o que permite, também, o atendimento individual das necessidades
específicas de cada um. O estudante conta com outra modalidade de fórum
denominado Fórum Livre, um espaço assíncrono de interação e discussão de temas
gerais relacionados aos interesses dos alunos, que visa à colaboração, criação de
vínculos, socialização e fortalecimento das relações sociais entre os integrantes da
disciplina. Outras ferramentas assíncronas podem ser utilizadas por professores-tutores
e discentes no processo de ensino-aprendizagem: blog, mensagem individual com a
intenção de estimular a interação entre os agentes da Educação a Distância.
O processo de avaliação da aprendizagem no Modelo Pedagógico prevê três
instrumentos: a utilização dos objetos de aprendizagem game e quiz como instrumentos
de autoavaliação; as atividades avaliativas realizadas virtualmente no AVA da disciplina;
e a aplicação de uma prova presencial, conforme normas e procedimentos pedagógicos
estabelecidos pelo Conselho Universitário e de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro
Universitário (ConsUnEPE). A prova presencial ocorre em laboratório de informática e o
link de acesso às questões é disponibilizado para o estudante que esteja presente em
dia e horário pré-agendado para sua realização.
O Modelo Pedagógico conta com uma equipe acadêmica por disciplina, formada
por um professor-tutor ambos com formação especializada na área de conhecimento
específica das disciplinas, sendo responsável por realizar a mediação pedagógica no
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AVA. O estudante conta também com o tutor presencial como suporte técnico ao uso
da plataforma virtual.
Os recursos e ferramentas da tecnologia EaD também são disponibilizados como
apoio pedagógico para as disciplinas presenciais. Por meio das salas de aula virtuais, os
professores podem disponibilizar conteúdos para as disciplinas, tarefas e atividades online individuais e em grupo, os critérios de avaliação e sugestões de textos, artigos, livros
e sites para pesquisa. Em conjunto com a biblioteca virtual, isso se torna uma poderosa
ferramenta no ensino-aprendizagem das disciplinas presenciais.
3.10.2 Laboratórios de curso e espaços de práticas acadêmicas: outro avanço
tecnológico
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU busca
qualificar o ensino oferecido nos cursos também por meio dos Laboratórios e/ou
Espaços de Práticas Acadêmicas a ele vinculados, considerando-os recursos de apoio
pedagógico fundamental em termos da tecnologia ligada às profissões para as quais os
cursos desenvolvem sua formação.
Os Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas são setores com um fim
pedagógico, voltados para o processo de ensinar/aprender dos cursos de Graduação, e
podem ser vinculados a um ou mais cursos da Instituição. São de caráter obrigatório
quando a sua exigência é determinada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o(s)
curso(s) a que se vinculam, ou não-obrigatório quando a Instituição os cria como um
diferencial para a formação do estudante em determinada área presente nos cursos.
Essas estruturas de apoio acadêmico estão organizadas com a equipe,
infraestrutura, equipamentos e recursos tecnológicos para permitir a realização de
experiências e vivências práticas dos cursos a que se destinam. Seu funcionamento é
normalizado por meio de Regulamento Interno, aprovado no ConsUnEPE. Esse
Regulamento Interno é estabelecido em consonância com as disposições contidas no
Estatuto, no Regimento Geral e neste PDI/PPI. Os termos dos regulamentos internos são
amplamente divulgados para a comunidade acadêmica.
Os Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas têm a sua função valorizada
ao contribuir para o cumprimento da diretriz da indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, uma vez que têm uma atuação voltada para o desenvolvimento
de ações concretas no processo didático-pedagógico dos componentes curriculares do
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curso e do desenvolvimento de projetos inovadores de ensino. Sua atuação pode estar,
também, vinculada aos projetos de pesquisa institucional das linhas/grupos de pesquisa
referentes à área de conhecimento do(s) cursos(s) a que atendem, comprometendo-se
com a produção e com a disseminação do conhecimento.
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, os
Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas atendem a princípios fundamentais,
norteadores de sua ação de apoio acadêmico, listados a seguir:
• o desenvolvimento de suas ações está em completo alinhamento com
as definições dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) e os padrões de avaliação externa dos
cursos;
• a atuação dos Laboratórios e Espaços de Práticas Acadêmicas deve
contribuir para que os estudantes adquiram maior autonomia intelectual
a partir de situações concretas de ensino, de modo a auxiliar estudantes
a aprenderem a aprender, ao explorarem os seus diferentes ambientes e
recursos tecnológicos para realização de aulas ou atividades pedagógicas
que demandem dinâmicas e vivências favoráveis ao desenvolvimento
cognitivo;
• a estímulo ao desenvolvimento de projetos inovadores de ensino,
pesquisa e extensão relacionados com a área de conhecimento deve ser
o foco das iniciativas realizadas nos Laboratórios e Espaços de Práticas
Acadêmicas; e
• a oportunidades de interações dos estudantes entre si e com os
professores nas estruturas dos Laboratórios e Espaços de Práticas
Acadêmicas devem contribuir para a manutenção de um bom clima de
trabalho institucional e o cultivo da excelência das relações interpessoais.
Essas estruturas têm o compromisso permanente com a análise sistemática dos
resultados do processo de Autoavaliação Institucional, desenvolvido pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA), e com o planejamento das ações de melhoria contínua, de
maneira a identificar as necessidades de investimentos e evoluções necessárias ao seu
funcionamento operacional.
Dentre as várias ações exitosas e inovadoras promovidas pelo Centro
Universitário, pode-se destacar a estruturação da área de Operações Acadêmicas,
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responsável pela gestão dos Espaços de Práticas Acadêmicas. Essa área atua no apoio à
organização e à disponibilização dos recursos necessários para a boa condução das aulas
práticas e no planejamento das atualizações, expansões e novos investimentos em
infraestrutura laboratorial e espaços de práticas acadêmicas.
3.11 ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ESPECIAL
A Política de Ensino para Graduação e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação observam, além dos já citados, os seguintes documentos legais:
• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena, nos termos da
Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e Nº 11.645/2008, e da
Resolução CNE/CP Nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004;
• Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto
no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP Nº 1, de
30/05/2012;
• Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002
e Resolução CNE/CP Nº 02/2012, que estabelecem diretrizes relativas às Políticas de
Educação Ambiental;
• Desenvolvimento Nacional Sustentável, conforme disposto no Decreto Nº
7.746, de 05/06/2012 e na Instrução Normativa Nº 10, de 12/11/2012; e
•

Decreto Nº 5.626/2005, que prevê a inserção da disciplina de Libras na

estrutura curricular do curso como disciplina obrigatória ou optativa.
No que tange a essas DCNs, a preocupação está evidenciada em duas das
diretrizes da Política de Graduação: Excelência Acadêmica e Indissociabilidade entre o
Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Na primeira, busca-se a ampliação da visão de mundo
dos estudantes, por intermédio do aprofundamento dos estudos sobre a sociedade
contemporânea, a partir da oferta de disciplinas transversais aos currículos, que
trabalham temas como Direitos Humanos, Educação Ambiental e Relações Étnicoraciais, as quais compõem o Eixo de Formação Humanística e de ações de promoção da
Internacionalidade.
A oferta das disciplinas “Antropologia e Cultura Brasileira”, “Estilo de Vida, Saúde
e

Meio

Ambiente”,

“Projeto

Integrador:

Temas

Transversais”,

“Desafios

Contemporâneos”, “Desenvolvimento Humano e Social” e “LIBRAS”, que, dentre outras,
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atendem suficientemente à legislação. A segunda diretriz, em consonância com o
disposto nas políticas institucionais de Pesquisa e de Extensão, se reflete na construção
processual e contextualizada dos currículos, que buscam a interlocução constante entre
a teoria e a prática, por meio da participação de professores e alunos em atividades de
investigação e extensão universitária, incorporadas à dinâmica da sala de aula e com a
realidade do cotidiano como pano de fundo dessas práticas. As atividades de pesquisa
e de extensão afirmam-se por meio de ações comprometidas com o respeito à
diversidade cultural, dignidade humana, cultura da Paz e meio-ambiente, assim como
pelo expresso compromisso com a investigação e valorização da memória e do
patrimônio cultural, transpondo-se barreiras entre as áreas do conhecimento e entre as
comunidades interna e externa mediante a realização de eventos, dos núcleos e projetos
de extensão e da difusão do conhecimento científico. No calendário institucional, essas
temáticas estão presentes em alguns eventos fixos, como a Semana da
Responsabilidade Social, em que todos os cursos se envolvem de alguma forma; Trote
Solidário, a qual engloba a Ação do Bem; Rodas de Conversa, que discutem a
diversidade, envolvendo toda a comunidade acadêmica ao redor de temas como
orientação sexual, raça, religião, gênero e deficiências, posicionando a Instituição e o
regime disciplinar aplicável a questões de intolerância e à prática de bullying; Agenda
Cultural, conhecida como “15x15”; Agenda de Doações; Global Days of Services,
promovido mundialmente pela Laureate, reforçando-se o compromisso social da
Instituição; Prêmio Here For Good, promovido pela Laureate; e reconhecimento
institucional pelo grau de envolvimento com causas sociais.
Em conformidade com o PDI e a Política de Educação, Defesa e Promoção dos
Direitos Humanos e da Igualdade Étnico-Racial e de Gênero, em 2018 o Centro
Universitário instituiu o Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade
(CAADE), cujo objetivo é — em consonância com o Pacto Universitário de Educação em
Direitos Humanos proposto pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Ministério
da Justiça e Cidadania em parceria com o Ministério da Educação — implantar ações que
construam um ambiente propício ao convívio pacífico com as múltiplas expressões da
diversidade que existem entre os membros de nossa comunidade e com a formação de
cidadãos mais conscientes e preparados para a vida em sociedade.
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3.12 RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO
A relação professor-aluno é de suma importância para um processo de ensino e
aprendizagem bem-sucedido. Conforme contribuições de Zabala (1998), o professor
necessita diversificar as estratégias, propor desafios, comparar, dirigir e estar atento à
diversidade dos alunos, o que significa estabelecer uma interação direta com eles.
Portanto, do conjunto de relações interativas, necessárias para facilitar a aprendizagem,
se deduz uma série de funções dos professores. São elas:
• planejar a atuação docente de uma maneira suficientemente flexível, a fim de
permitir que o seu planejamento possa ser adaptado às necessidades dos
alunos em todo o processo de ensino-aprendizagem;
• contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início
das atividades como durante a sua realização;
• ajudá-los a encontrar sentido no que estão fazendo, a fim de que conheçam
o que têm de fazer, sintam que podem e que é interessante fazê-lo;
• estabelecer metas ao alcance dos alunos, para que possam ser superadas com
o esforço e a ajuda necessários;
• oferecer ajuda adequada aos alunos no processo de construção de seu
conhecimento, para salientar os progressos que experimentam, e auxiliá-los
a enfrentar os obstáculos com os quais se deparam;
• estimular atividade mental autoestruturante que permita estabelecer o
máximo de relações como o novo conteúdo, atribuindo-lhe significado no
maior grau possível e fomentando os processos de metacognição que lhe
permitam assegurar o controle pessoal sobre os próprios conhecimentos e
processos durante a aprendizagem;
• estabelecer um ambiente e determinadas relações, presididos pelo respeito
mútuo e sentimento de confiança, que promovam a autoestima e o
autoconceito;
• promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação,
participação e construção do processo de ensino-aprendizagem;
• potencializar, progressivamente, a autonomia dos alunos na definição de
objetivos e no planejamento das ações que os conduzam à realização e ao
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controle do processo de ensino-aprendizagem, possibilitando, desta forma,
que aprendam a aprender; e
• avaliar os alunos, conforme suas capacidades e seus esforços, levando em
conta o ponto de partida pessoal e o processo por meio do qual adquirem
conhecimento, e incentivar a autoavaliação das competências, como meio de
favorecer as estratégias de controle e a regulação da própria atividade
(ZABALA, 1998, p. 92-93).
3.13 ARTICULAÇÃO ENTRE O PDI E OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS
Reavaliar permanentemente os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação
é uma preocupação constante da Instituição. O Projeto Pedagógico Institucional, sem
perder de vista os indicadores das Diretrizes Curriculares Nacionais, deve orientar o
trabalho de reavaliação e reconstrução dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Os

elementos,

constitutivos

dos

Projetos

Pedagógicos,

devem

ser

sistematicamente discutidos e reavaliados. Esse processo se concretiza por meio de um
trabalho das discussões travadas no âmbito dos órgãos colegiados. A Instituição revisará
suas práticas periodicamente.
3.14 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E FORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas determina suas
políticas acadêmicas, tendo como premissa as análises e decisões tomadas por seus
órgãos acadêmicos e colegiados, por meio das quais são orientadas todas as suas
atividades e é realizado o acompanhamento de sua efetividade.
As políticas institucionais da FMU são as linhas mestras que orientam as ações
dos diferentes segmentos acadêmicos e de gestão, em consonância com a sua missão,
visão, valores, objetivos e definições estratégicas.
A figura 19 a seguir resume as políticas institucionais existentes, ao passo que todas
serão detalhadas nos subcapítulos seguintes:
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FIGURA 20 - POLÍTICAS INSTITUCIONAIS

FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO
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3.15 POLÍTICA E DIRETRIZES EDUCACIONAIS
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS propõe
um trabalho integrado entre a Graduação, a Pós-Graduação e a Extensão, a fim de
promover a constante articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Sendo assim,
todos os cursos ofertados pela FMU estabelecem como diretrizes norteadoras:
I.

Garantia da flexibilidade e da agilidade na resposta a novos
contextos, demandas e desafios;

II.

Implantação de um programa especial de orientação e
acompanhamento acadêmico aos alunos;

III.

Implantação de procedimentos que facilitem a integração entre
ensino, pesquisa e extensão;

IV.

Condições para um trabalho interdisciplinar na área do ensino, da
pesquisa e da extensão;
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V.

Direcionamento entre o ensino e as atividades de pesquisa e
extensão;

VI.

Fortalecimento

e

dinamismo

no

processo

de

ensino-

aprendizagem; e
VII.

Atualização, de forma permanente, dos programas e currículos,
em sintonia com as necessidades da sociedade.

Essas diretrizes norteadoras são implementadas por meio de estratégias
educativas variadas no pensar e fazer acadêmicos da Instituição. Em linhas gerais, estas
diretrizes devem buscar:
• A construção da cidadania profissional do estudante, por meio do
conhecimento e da interação com situações desafiadoras da realidade social;
• A aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade
social;
• O estímulo à problematização, como atitude de interação com a realidade;
• O incentivo à experimentação de novas metodologias de trabalho
comunitário ou de ação social;
• O desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa
diante dos desafios impostos pela realidade social;
• A fomentação dos processos de aprendizagem em temáticas relevantes para
a comunidade, mediante a articulação entre a produção do conhecimento e
o desenvolvimento social;
• A identificação e o incentivo à formação de grupos empreendedores, com
vistas à melhoria da qualidade de vida; e
• A elaboração de diagnóstico e planejamento de ações de forma participativa.
Com o objetivo de incentivar a interação de diferentes áreas do saber a partir da
implementação de um amplo projeto pedagógico e interdisciplinar, o Centro
Universitário FMU pretende viabilizar a transversalidade na composição curricular dos
cursos oferecidos possibilitando, assim, o aprimoramento da articulação entre o ensino
de graduação e as ações da pós-graduação, da pesquisa e da extensão, proposta em seu
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – destacando ser de extrema importância
que os cursos passem por um permanente processo de avaliação institucional em nível
interno e externo, para a elevação da sua qualidade.
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3.15.1 Política de Ensino para Graduação e Pós-Graduação
A Política de Ensino para Graduação e Pós-Graduação da FMU concebe como
referência promover educação superior, buscando a excelência de modo a possibilitar a
vivência de um processo educacional crítico e reflexivo, com visão ética e humanística,
que atenda aspectos de formação especifica e geral, conforme as demandas
relacionadas às respectivas áreas de formação e as determinações da legislação vigente,
assegurando a articulação entre graduação e pós-graduação. Nesse sentindo, busca
construir, disseminar e compartilhar o conhecimento para a formação de cidadãos
éticos e profissionais qualificados, educando para a construção de competências ser,
fazer, conhecer e conviver, fomentando a prática da responsabilidade social, de forma
a contribuir com a inclusão social e o desenvolvimento sustentável para promover a
educação para sustentabilidade socioambiental, por meio do ensino, da pesquisa e da
extensão.
Oferecer uma educação contextualizada com as demandas do mundo do
trabalho; flexibilizar a concepção de espaço para a construção do conhecimento, de
modo que a “sala de aula” deixe de ser o lugar privilegiado para o ato de aprender, e o
aluno se torne protagonista do processo de ensino-aprendizagem; aplicar o uso de
metodologias

ativas

na

condução

das

atividades, de

ensino-aprendizagem

proporcionando ao estudante o ir e vir entre teoria e prática, promovendo melhores
resultados de aprendizagem; adotar de práticas pedagógicas que favoreçam a inter e a
transdisciplinaridade pela integração de conteúdos em atividades acadêmicas
inovadoras e direcionadas para a formação profissional; e praticar metodologias que
favoreçam o atendimento educacional especializado e as atividades de avaliação
também são diretrizes da Política para o Ensino de Graduação e Pós-Graduação.
Para além disso, a Política de Ensino de Graduação e Pós-Graduação também
prevê a garantia de debates sobre temas contemporâneos amplos, envolvendo
questões referentes à diversidade, ao meio ambiente, à memória cultural, à produção
artística e ao patrimônio cultural; do desenvolvimento de ações que contemplem o
desenvolvimento econômico e social regional, melhoria das condições de qualidade de
vida da população e projetos/ações de inovação social; da condução das aulas por meio
de atividades somativas e formativas, contribuindo para a aprendizagem com atividades
de caráter prático e desafios que levam o estudante a investir no auto aprendizado; da
combinação do conhecimento acadêmico com atividades práticas e técnicas aplicadas
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ao setor produtivo e à prestação de serviços; e do incentivo à utilização intensiva de
laboratórios, equipamentos, tecnologias e instalações de maneira geral, que simulem as
condições de trabalho dos ambientes profissionais dos diversos cursos.
Definir parâmetros orientadores do processo de avaliação, estabelecidos em
função das características específicas de cada disciplina, com a adoção de avaliações
metacognitivas permitindo a gestão do progresso de aprendizagem pelo próprio aluno,
docente, curso e Instituição, viabilizando a correção de eventuais desvios de maneira
permanente ao longo do curso são referenciais da Política de Ensino de Graduação e
Pós-Graduação no que tange ao processo de Avaliação.
A inovação e a difusão tecnológica por meio de conteúdos práticos associados à
formação teórica, caracterizados pela especificidade da área profissional e incorporadas
aos avanços tecnológicos nas práticas de ensino apoiam o desenvolvimento tecnológico
e inovador presentes na missão da Instituição.
Ao contemplar aspectos disciplinares e interdisciplinares, em sua metodologia e
prática de ensino, a política de ensino possibilita fornecer ao aluno formação científica
voltada à compreensão teórica das operações a executar, em áreas de mercado bem
determinadas. Nessa perspectiva, a inserção de disciplinas institucionais em todos os
cursos que carregam uma base comum de formação imprescindível a todos os
estudantes do Centro Universitário, independente de sua área de conhecimento.
O incentivo ao aperfeiçoamento cultural e profissional está presente por
intermédio da inserção na educação continuada por meio de cursos de Especialização,
Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão, entre outras atividades acadêmicas, e as
reflexões são fomentadas de modo que constituam subsídios para o aperfeiçoamento
das concepções e práticas curriculares.
A interação com as comunidades interna e externa é promovida visando à
constante articulação entre a teoria e a prática e prestando um serviço de qualidade por
meio de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
A Avaliação Institucional permite construir ação permanente para possibilitar,
por meio de avaliação, a verificação da pertinência e da qualidade dos cursos. O
desenvolvimento de uma gestão eficiente e eficaz, a partir de uma concepção de
planejamento, ação, avaliação e melhorias requer revisão frequente das competências
e habilidades demandadas por curso, considerando o que recomenda a legislação
pertinente, bem como as mudanças do mundo do trabalho.
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Além dos preceitos que abrangem de modo geral a graduação e pós-graduação,
a Política de Ensino, preconiza diretrizes específicas para a graduação, visando a
atualização curricular mais sistemática, garantia ao cumprimento das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) e do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia
(CNCST), ao perfil profissional do egresso, às demandas do mundo do trabalho e da
sociedade, à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à dicotomia teoria e prática. Para
isso, assegura o fluxo de atualização curricular por meio dos órgãos colegiados; a
integralização da carga horária, fundamentada na legislação que rege os cursos de
graduação; a oferta de componentes curriculares na modalidade a distância, atendendo
o percentual para disciplinas on-line estabelecido na legislação vigente; a oferta de
disciplinas optativas, nos diversos cursos, que caracterizando a flexibilidade na formação
do estudante acomodando a diversificação ou aprofundamento em temas de seu
interesse; a adoção da Educação a Distância como forma flexível de aprendizagem e
plataforma de desenvolvimento de habilidades demandadas pelo mundo do trabalho; a
oferta de programas de monitoria e de nivelamento de modo transversal aos cursos
ofertados pela Instituição; o fomento e o oferecimento de Atividades Complementares,
de modo a ampliar a aprendizagem pela vivência e experiências oriundas de outras
fontes além das disciplinas; e a oferta de programas de mobilidade acadêmica com
instituições nacionais ou internacionais.
Adicionalmente, a Política de Ensino também recomenda diretrizes especificas
para a pós-graduação Lato Sensu, estabelecendo a oferta de cursos da pós-graduação
Lato Sensu em consonância com as diretrizes legais do MEC para este nível de ensino; a
garantia que criação e funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação, com seus critérios
fundamentais para a concepção, definição, construção e oferta de cursos sigam o fluxo
de aprovação pelos órgãos colegiados da Instituição; o acompanhamento e avaliação
dos cursos ofertados pelo Centro Universitário FMU; a consideração do atendimento às
demandas socioeconômicas da região de inserção da Instituição para as ações
acadêmico-administrativas e oferta dos cursos de pós-graduação; a articulação da
oferta dos cursos lato sensu com as áreas da graduação; o estabelecimento de diretrizes
de funcionamento, endereçando aspectos relacionados ao Ensino, assim como questões
de cunho operacional e administrativo; a garantia da integralização do curso de acordo
com a legislação vigente; e a garantia do mínimo de 50% de docentes com formação em
programas de Stricto Sensu (Mestrado ou Doutorado).
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Outrossim, no que tange especificamente à pós-graduação Stricto Sensu, a
Política de Ensino estabelece como diretrizes o desenvolvimento dos alunos sob um
olhar de totalidade, de preparo para a educação permanente, de estímulo ao
pensamento reflexivo, de incentivo à pesquisa e de inserção na realidade social; o
desenvolvimento e aprofundamento da formação adquirida no âmbito da graduação,
preocupando-se também com a construção de novos conhecimentos; a oferta de
programas de pós-graduação Stricto Sensu em consonância com as diretrizes legais para
este nível de ensino e Plano Nacional de Pós-Graduação da Capes - PNPG; o atendimento
ao disposto nos documentos das áreas de avaliação na CAPES dos respectivos Programas
de Stricto Sensu; a garantia de que criação e funcionamento dos programas de PósGraduação, seguirá com seus critérios fundamentais para a concepção, definição,
construção e oferta de cursos sigam o fluxo de aprovação pelos órgãos colegiados da
Instituição; o acompanhamento e a avaliação dos programas ofertados pela FMU; a
consideração do atendimento às demandas socioeconômicas da região de inserção da
Instituição para as ações acadêmico-administrativas e oferta dos programas de pósgraduação; o favorecimento da articulação da oferta de programas de stricto sensu com
as áreas da graduação; a articulação com a graduação, por meio de grupos de estudo ou
de pesquisa, de iniciação científica, da atuação de professores dos programas de pósgraduação stricto sensu na disciplinas da graduação, orientação de TCC, condução das
atividades de extensão, nos NDEs, entre outros; a consolidação da cultura de pesquisa
na Instituição, viabilizando que atividades científicas permeiem e se desenvolvam em
todas as instâncias de formação, percorrendo graduação e pós-graduação Stricto Sensu;
a possibilidade do estudante aprofundar o saber de forma que lhe permita alcançar
elevado padrão de competência científica ou técnico-profissional; o fortalecimento da
integração entre a pós-graduação e a graduação com a realização anual do Encontro
Científico; o oferecimento, dentro da instituição, de ambiente e recursos necessários
para que se realize a livre investigação científica; e a oferta dos seguintes benefícios
resultantes da integração entre a graduação e a pós-graduação:
I.

da transferência e da disseminação do conhecimento gerado nos PPG
stricto sensu no âmbito da graduação, direcionadas ao aprimoramento
acadêmico e fortalecimento profissional de docentes e discentes;

II.

do relacionamento entre docentes da pós-graduação e discentes da
graduação, motivando o interesse pela pesquisa;
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III.

da ampliação da motivação dos alunos de graduação por pesquisas de
Iniciação Científica;

IV.

da integração dos corpos docentes da graduação e da pós-graduação,
dedicados ao estudo e à pesquisa, e aprimoramento do PPC de
graduação;

V.

da ampliação da investigação e produção científica e tecnológica,
convergentes às linhas de pesquisa das escolas;

VI.

da consolidação de linhas de pesquisa originadas na graduação, com a
implantação de novos cursos de stricto sensu; e

VII.

do incentivo e apoio aos docentes da graduação que desejam ingressar
nos PPG, por meio de orientação sobre projeto de pesquisa e dinâmica
das atividades do PPG.

3.15.2 Política de Pesquisa e Iniciação Científica
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU entende
que a pesquisa e Iniciação Científica é um pilar importante que, com o ensino e a
extensão, formam a base da educação superior, contribuindo para elevação da
qualidade dos processos educacionais. Responsável por esta frente está a Coordenação
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão responsável por conduzir os processos de pósgraduação Lato Sensu, extensão e iniciação científica. Essa Coordenação atua, por
exemplo, no incentivo às atividades de investigação científica e tecnológica nas áreas de
conhecimento de cada curso, além do estímulo à produção científica dos professores e
estudantes. Sendo assim, a política de fortalecimento da pesquisa no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU integra a Graduação, a PósGraduação e a Extensão e constitui-se em estimular ao desenvolvimento de pesquisas e
iniciação científica nas suas Escolas; incentivar e subsidiar as nucleações de pesquisa,
com vistas à constituição ou consolidação de grupos, núcleos, laboratórios, centros e
institutos de pesquisa, os quais contam com a atuação integrada de docentes, mestres
ou doutores, e discentes dos cursos de graduação e de pós-graduação; e desenvolver a
pesquisa, que pode incluir programas de iniciação profissional ou tecnológica e de
iniciação à docência, como parte do processo acadêmico de formação do aluno, de
qualificação do professor e de intercâmbio com a sociedade, o que implica relações
multi, inter ou transdisciplinares e interprofissionais.
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Nesse sentido, as linhas de pesquisa e de trabalho são asseguradas para ocorram
de modo transversais nos cursos ofertados pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU; incentivando o desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares, as quais relacionem diferentes áreas de conhecimento no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, e a formação continuada e
articulada nas instâncias de ensino, pesquisa e extensão.
Adicionalmente, a Política de Pesquisa e Iniciação Científica salvaguarda a
qualificação da atuação docente na graduação e na pós-graduação pela extensão das
atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e/ou tecnológico à dimensão de
ensino; a promoção da extensão das atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e/ou tecnológico à dimensão de extensão; a possibilidade da integração em
ambientes de desenvolvimento do conhecimento técnico-científico e ampliação da
pesquisa e extensão; e o fortalecimento e ampliação do seu Programa de Incentivo à
Produção Científica Docente.
Com o objetivo de incentivar a participação em encontros científicos internos e
externos à Instituição, nacionais e internacionais, a Política de Pesquisa e Iniciação
Científica prevê o subsídio financeiro ou logístico à participação em eventos científicos
e/ou tecnológicos relevantes e a prestação de suporte aos pesquisadores na elaboração,
encaminhamento, implantação, acompanhamento e prestação de contas dos projetos
de pesquisa fomentados pela Instituição.
Visando a expansão do seu Programa de Incentivo à Produção Científica
Discente, com vistas a ampliar e fortalecer a atuação de alunos de graduação e de pósgraduação nos projetos de pesquisa coordenados por docentes do corpo efetivo da IES,
o Centro Universitário valoriza os projetos de pesquisa interinstitucionais sob a forma
de consórcios, redes ou parcerias e as atividades voltadas para o intercâmbio nacional e
internacional, potencializando as oportunidades, disponibilizadas também pela Rede
Laureate, e a ampliação dos seus Programas de Divulgação da Pesquisa e Inovação.
Nessa perspectiva, a Política de Pesquisa e Iniciação Científica assegura o
compromisso do Centro Universitário em revisar sistematicamente os mecanismos de
acompanhamento e avaliação das pesquisas; apoiar os projetos, voltados a questões
relacionadas ao contexto regional e às demandas da sociedade; possibilitar novos meios
e processos de produção, inovação, interpretação e transferência de conhecimentos,
apoiando a iniciação científica e produção acadêmica através de incentivos diversos;
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promover congressos, simpósios, seminários ou encontros para estudos e debates de
temas ou de áreas específicas, bem como a participação em iniciativas semelhantes; e
fomentar nos estudantes a participação na Iniciação Científica, orientados por
professores líderes de grupo de pesquisa, promovidas e acompanhadas por editais
específicos.
Ademais, a Política de Pesquisa e Iniciação Científica do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU assegura a existência de mecanismos de
transmissão dos resultados para a comunidade; o incentivo à produção científica
docente: auxílio à publicação em periódicos qualificados; o incentivo a intercâmbios; a
concessão de bolsas de iniciação científica próprias; e a manutenção do Comitê de Ética
em Pesquisa (CEP).
3.15.3 Política de Extensão Universitária
Em consonância com a missão institucional, a extensão é considerada elemento
fundamental no processo de formação profissional e de produção do conhecimento,
conectando o mundo do ensino e as necessidades da comunidade, respondendo às
demandas do mundo globalizado e contribuindo para o progresso social e ambiental.
Sendo a extensão universitária orientada à transformação social, é parte integrante das
ações de responsabilidade social.
Relacionar-se com a comunidade local, constitui um dos objetivos institucionais
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, materializando a
prática e as ações acadêmico-administrativas de extensão, pautada na missão, valores,
objetivos e políticas institucionais estabelecidas, por meio das quais estabelece um canal
de comunicação e atendimento desta comunidade, visando seu desenvolvimento, ao
mesmo tempo estabelecendo uma relação direta com o mundo real e factual, captando
insumos relevantes no âmbito do ensino, aprimorando o senso de compreensão da
sociedade real e de suas necessidades. Esse processo ainda desenvolve valores sociais,
contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade externa como um
todo.
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, a
extensão está contida em uma Área mais ampla, denominada Responsabilidade Social,
que inclui responsabilidade organizacional nas questões de impacto social e ambiental.
Essa função é um diferencial da Rede Laureate, ilustrada pelo slogan Here for Good.
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Além disso, Responsabilidade Social é uma das funções desempenhadas pela Qualidade
Acadêmica e sua existência encontra respaldo na missão institucional. As atividades
responsabilidade social contemplam uma Agenda Institucional de extensão
contemplando atividades permanentes, bienais, anuais, semestrais e mensais,
conforme figura abaixo:

FIGURA 21 - RESPONSABILIDADE SOCIAL

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

A política de extensão do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, entendida como um processo educativo, cultural e científico que articula
o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre
a instituição e a sociedade, possui um programa de extensão institucionalizado nas áreas
do conhecimento abrangidos por seus cursos de graduação. Dessa forma, as políticas de
extensão procuram: ensinar; investigar; formar para o mundo; promover constante
articulação entre teoria e prática e realizar um trabalho que contribua para o
desenvolvimento regional.
Há que se conjugar a missão da Instituição ao papel que ela procura desenvolver
na sociedade. A visão empreendedora de mundo é, portanto, o norte que consolida e
orienta todas as suas ações extensionistas em direção à complexidade dos fatores que
circundam o contexto, procurando, desta forma, transformá-lo. Daí, por conseguinte, a
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necessidade de se adotar uma visão de extensão, cujo modelo de produção do
conhecimento seja flexível e faça parte do processo de aprendizagem, o qual formará
pessoas polivalentes e empreendedoras. Nessa linha de raciocínio, é necessário que o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU produza um saber
socialmente útil. Assim, ensino, pesquisa e extensão se nutrem da ação da sociedade
em um processo dialógico com os distintos grupos humanos e sociais, formadores da
realidade circundante. Isso implica em política que oriente a definição de problemas, o
compromisso pessoal e institucional e a atuação de todo o corpo social, por meio de
ações recíprocas, de trocas de saberes de interação dialógica entre a instituição e os
diferentes setores sociais.
Nesse sentido os Eixos e Linhas de Extensão definidos e detalhados na Política,
contemplam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e
ambiental, e se articulam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
(Agenda 2030). Da maneira como estão dispostos e organizados, permitem a
propositura de um amplo leque de programas, projetos, ações e atividades. Os quatro
eixos e suas linhas estão apontadas a seguir:
a) Responsabilidade Social, Inovação, Economia Solidária e Criativa;
b) Sustentabilidade e Meio Ambiente;
c) Saúde, Qualidade de Vida e Bem-Estar; e
d) Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Inclusão.
Dessa forma fica garantido que todas as atividades desenvolvidas tenham lastro
e arcabouço teórico-metodológico, colaborando para a construção de um mundo mais
justo e igualitário, a efetivação dos direitos humanos e a promoção de um
desenvolvimento realmente sustentável. No quadro abaixo, observa-se a relação com
objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030):
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FIGURA 22 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

Isto posto, destaca-se que os Eixos de Extensão, apresentados abaixo, são
integrados e indivisíveis. Portanto, todos os programas, projetos e ações a eles ligados,
deverão buscar mesclar, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento
sustentável, quais sejam: econômica, social e ambiental.
No que compete à extensão propriamente dita, diversas práticas são orientadas
e estimuladas, por meio de programas, serviços e ações, com o envolvimento de
estudantes, docentes, funcionários e corpo diretivo da Instituição, visando atender a
três objetivos:
a) possibilitar aos estudantes a percepção do propósito social incorporado
em suas respectivas formações profissionais;
b) cumprir com o papel institucional em favor do desenvolvimento social e
ambiental da sociedade; e
c) fomentar a reflexão da relação permanente do ambiente acadêmico e a
interação permanente e sistemática com a realidade social.
Os Eixos de Extensão estão organizados no sentido de nortear a propositura de
trabalhos e ações voltados para diversas áreas. Eles apresentam articulação entre si,
com as Linhas de Extensão e também com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ONU). Pela maneira como estão dispostos e organizados, permitem a propositura de
um amplo leque de programas, projetos, ações e atividades. Além disso, permitem que
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as ações, tanto sejam circunscritas a cada Eixo, como possam ser propostas de forma
transversal a eles, ou seja, que toquem ou pertençam a mais de um Eixo ou Linha ao
mesmo tempo, como pode ser verificado no quadro abaixo:

1

2

3

4

RESPONSABILIDADE
SOCIAL, INOVAÇÃO
ECONOMIA SOLIDÁRIA
E CRIATIVA

SUSTENTABILIDADE E
MEIO AMBIENTE

SAÚDE, QUALIDADE
DE VIDA E BEM ESTAR

DIREITOS HUMANOS,
CIDADANIA,
DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL A
POPULAÇÕES E
COMUNIDADES
VULNERÁVEIS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
QUALIDADE DE VIDA

SAÚDE COMUNITÁRIA

NUTRIÇÃO E
AUTOABASTACIMENTO
PARA POPULAÇÕES E
COMUNIDADES
VULNERÁVEIS

PRODUÇÃO E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

SAÚDE E QUESTÃO
AMBIENTAL

ACESSO À JUSTIÇA,
SOLUÇÃO DE CONFLITOS
E SEGURANÇA CIDADÃ

INOVAÇÃO, AÇÕES
CRIATIVAS E INCLUSÃO
EM PROCESSOS
PRODUTIVOS E
SOCIODIGITAIS

PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

PREVENÇÃO DE DOENÇAS
E PROMOÇÃO DE SAÚDE

EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER

EMPREENDEDORISMO
SOCIAL E ECONOMIA
SOLIDÁRIA E CRIATIVA

MEIO AMBIENTE DO
TRABALHO

SAÚDE DE GRUPOS
VULNERÁVEIS

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO

EDUCAÇÃO, CULTURA E
PROMOÇÃO DE ARTE E
COMUNICAÇÃO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO

DESENVOLVIMENTO E
DIREITOS HUMANOS

QUADRO 9: EIXOS E LINHAS DE EXTENSÃO
Fonte: Qualidade Acadêmica.

Os detalhes dos Eixos e Linhas, incluindo descrição do público beneficiário,
articulações possíveis, articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU e os temas abarcados estão especificados na integra do documento da Política de
Extensão.
Sendo assim, define-se a Política para a Extensão com os princípios, diretrizes,
objetivos e modalidades descritas abaixo.
Princípios:
I.

Igualdade: de valor do ser humano e garantia de igualdade de direitos
entre eles;
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II.

Pluralidade: expressão da igualdade e diferença entre as pessoas, iguais
porque humanos e diferentes porque singulares; e

III.

Solidariedade: adesão à causa do outro, fundada no respeito mútuo e na
interlocução entre sujeitos da sociedade.

Diretrizes:
I.

Prática acadêmica dialógica entre o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e a sociedade que se realiza na relação com
o ensino e a pesquisa;

II.

Busca de respostas às questões sociais, objetivando a qualidade de vida
da população, em especial local e regional;

III.

Prática interdisciplinar que contribui para o processo de inclusão social e
efetivação dos direitos humanos; e

IV.

Formação de profissionais tecnicamente competentes e eticamente
comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivos:
I.

Relacionar todas as ações, projetos, programas e núcleos com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030);

II.

Intensificar a relação bidirecional entre o Centro Universitário FMU e a
sociedade – integrando agentes públicos e privados, a partir da
articulação de redes e parcerias;

III.

Estimular a participação da comunidade acadêmica na produção/registro
do conhecimento gerado por meio de atividades de extensão;

IV.

Promover integração com a Pesquisa;

V.

Democratizar

o

conhecimento

acadêmico,

inclusive

interdisciplinarmente; e
VI.

Construir com a área de Marketing, como estratégia de crescimento da
rede, uma listagem de temas que devem ser estimulados em cada Região
e no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU –
potencializando as fortalezas e a cultura regional/local.

Modalidades:
I.

Núcleos: formação de caráter permanente nos quais circulam projetos e
programas sob coordenação de um ou mais docentes;
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II.

Programas: conjunto de projetos de extensão de caráter orgânicoinstitucional, com clareza de diretrizes e orientados a um objetivo comum
em ação de médio e longo prazo;

III.

Projetos: ação processual e contínua de caráter educativo, social,
científico ou tecnológico com objetivo específico a curto e médio prazo;

IV.

Cursos: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou
prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, com carga
horária mínima de 4 horas;

V.

Eventos: apresentação pública e livre ou também com público específico,
do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico
desenvolvido. Inclui: congressos, seminários, encontros, conferências,
ciclos de debates, exposições, espetáculos, festivais etc.; e

VI.

Publicações e outros produtos acadêmicos: produção de publicações e de
produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão.

3.15.4 Dos referenciais operacionais para atendimento às diretrizes pedagógicas
Os cursos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
pautam-se nos princípios definidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos
de Graduação e nas demais legislações pertinentes.
O Centro Universitário FMU, no seu PPI, prevê para os egressos de todos os
cursos o desenvolvimento das seguintes habilidades básicas:
I. construir, generalizar e difundir conhecimentos, atuando como agente
multiplicador;
II. planejar-se, organizar-se, estabelecer métodos próprios e gerenciar seu
tempo e espaço de trabalho;
III. trabalhar em equipes multidisciplinares;
IV. pensar estrategicamente e contribuir para a introdução de modificações
estruturais no processo de trabalho;
V. atuar criticamente, compreendendo seu papel na estrutura organizativa;
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VI. saber utilizar a informática e outros recursos tecnológicos como auxiliares
da aprendizagem e do trabalho, buscando soluções baseadas na
tecnologia que permitam melhor executar as tarefas nesses campos;
VII. compreender os fenômenos de forma interdisciplinar e criticá-los nos
aspectos sociais, econômicos, culturais e políticos do País, fundamentais
ao exercício da cidadania e da profissão;
VIII. ser capaz de identificar, definir e formular questões de investigação
científica, vinculando-as a escolhas metodológicas e que definam
projetos de pesquisa;
IX. vincular o exercício profissional ao desenvolvimento regional;
X. inserir-se na comunidade em que vive, de forma ampla, contribuindo
para a melhoria dos indicadores econômicos, políticos, sociais e
ambientais vigentes; e
XI. manter-se propenso à educação continuada ou permanente, sendo sua
prática profissional também fonte de produção de conhecimento.
Na Política de Ensino de Graduação, a construção de um currículo diferenciado
para os estudantes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
materializa-se nas disciplinas de formação humanística e profissionalizante que
promovem atividades reflexivas, análise e discussão dos mais diversos aspectos do
cotidiano, como responsabilidade social e ambiental, questões de cidadania e direitos
humanos, diversidade cultural e étnico- racial, desigualdades sociais e diferenças de
gênero, de modo a tornar os alunos/sujeitos mais preparados para compreenderem a
sociedade em que vivem e em condições de realizarem intervenções e soluções
sustentáveis e inovadoras para os problemas que se apresentam.
A adoção do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
trabalha em direção à articulação de saberes e desenvolvimento de habilidade cujos
recursos devem ampliar perspectivas e formar profissionais mais aptos para
enfrentarem os desafios e diversidades do mundo moderno.
Os cursos alinhados à concepção do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU de oferecer ensino de excelência, incorpora os princípios
do Currículo da IES, que busca formar profissionais comprometidos com a sociedade,
compreendendo a diversidade, com respeito às questões socioambientais e cientes de
suas responsabilidades como cidadãos. Essa formação se materializa por meio das
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Políticas Institucionais, que proporcionam a participação dos alunos em diversos
programas.
A Política de Pesquisa do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU visa desenvolver um ambiente de estímulo à ciência e disseminação de
novos conhecimentos, com o envolvimento de docentes, pesquisadores e alunos da
graduação e pós-graduação, organizados em grupos de pesquisa, por área do
conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.
Compondo o tripé, a Política de Extensão busca a consolidação das suas
atividades em associação ao desenvolvimento regional, contemplando a Extensão
Plena, com o objetivo de difundir para a sociedade os resultados decorrentes da
produção técnico-científica realizada pelos grupos de pesquisa do Centro Universitário
e os Programas de Extensão Comunitária, voltados para ações de inclusão social e
responsabilidade socioambiental, onde se busca envolver a comunidade acadêmica do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas -

FMU na relação

Instituição-Sociedade.
Desenvolve-se também componentes curriculares como as Atividades
Complementares e programas ligados à consciência ambiental para a sustentabilidade,
ao estímulo ao engajamento cidadão e a produção de ações de valorização da cultura
local e/ou regional. O esforço no emprego da multidisciplinaridade em seus projetos visa
permitir a inovação, estimular ações integradas e permitir o atendimento de novas
demandas importantes para a sociedade.
O Currículo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
proporciona uma formação ao aluno que vai além dos conteúdos estabelecidos na
matriz curricular de curso, por meio dos seus eixos de formação básica,
profissionalizante e humanística. Busca-se criar espaços para o acolhimento de múltiplas
formas de expressão e permanente transformação do universo do trabalho e do
conhecimento, de modo a oferecer aos discentes uma formação pessoal, profissional e
cidadã.
O currículo do curso é construído por meio de uma dinâmica de integração do
Núcleo Docente Estruturante, associada à estrutura acadêmica inovadora deste Centro
Universitário e possibilita, também, a adoção de uma metodologia adequada para o
desenvolvimento dos processos de ensino aprendizagem e sistema de avaliação que
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pretendem garantir a construção das competências propostas no Projeto Pedagógico do
Curso.
Nesta perspectiva, a formação desenvolve-se por meio da atuação efetiva do
discente em atividades orientadas por bases teóricas e conceituais, validando os
componentes curriculares delineados nos Projetos Pedagógicos de cada curso.
A operacionalização desses componentes ocorre por meio de exposições
participativas, atividades acadêmicas ou profissionalizantes, mediadas por tecnologia,
estudos dirigidos individuais e em grupo, desenvolvidos sob orientação pedagógica.
O currículo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, assim como todos os demais documentos acadêmicos, está alinhado com as
políticas institucionais que operam por meio de diretrizes que perpassam a gestão de
todos os cursos, como: o exercício da flexibilização curricular – expressa por meio da
adoção da estratégia interdisciplinar, da introdução de temas transversais e da prática
das Atividades Complementares nos cursos; a busca pela excelência pedagógica; a
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão – com a ampla participação dos
alunos nos núcleos de pesquisa e de extensão, por meio de projetos de iniciação
científica e de engajamento; a integração entre o Centro Universitário, as empresas e a
sociedade; a construção de um currículo integrador e abrangente e o enriquecimento
das matrizes curriculares; a educação continuada por meio do vínculo entre graduação
e pós-graduação Lato Sensu.
Por meio da adoção de diferenciadas estratégias de ensino, almeja-se atender às
expectativas do mercado de trabalho por meio da formação de profissionais de
qualidade conscientes de seu papel no contexto onde estão inseridos. A preparação
discente para o mercado é realizada por meio do estímulo a atividades que contemplem
teoria, prática e flexibilização do currículo, característica predominante no
desenvolvimento de todos os cursos da instituição. A flexibilidade curricular garante
oportunidades diferenciadas de integralização dos cursos, possibilitando aos alunos a
construção de uma trajetória autônoma em seu percurso de formação.
A interdisciplinaridade é um dos pontos centrais da estrutura dos currículos, pois
é propícia para a ampliação da integração dos conhecimentos. No Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, interdisciplinaridade curricular traduz-se
para além da mera integração de conhecimentos e se consolida como a relação entre as
suas diferentes dimensões, assim anunciadas: teoria/prática; conteúdo/forma;
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ação/reflexão; homem/sociedade. A fundamentação científica e humanística, essenciais
à natureza do trabalho pedagógico, compõem o Currículo da Centro Universitário FMU
– estruturado por três eixos.
O Eixo de Formação Humanística objetiva o desenvolvimento da capacidade
crítica, analítica e de compreensão das questões sociais e ambientais, visando ao
desenvolvimento da cidadania, do respeito aos direitos humanos e à diversidade,
levando o aluno a pensar e refletir sobre as questões que se colocam no dia a dia das
relações na sociedade. A apresentação dos conteúdos se dá através da incorporação de
metodologias e tecnologias que aproximam os alunos e os desafiam a novas formas de
mediação do processo de ensino e aprendizagem. As disciplinas do Eixo de Formação
Humanística estão distribuídas ao longo das matrizes curriculares, de acordo com o
Projeto Pedagógico do Curso.
O Eixo de Formação Básica compreende um conjunto de disciplinas que
estabelecem uma base de formação para cada uma das áreas de conhecimento. A
construção do Eixo de Formação Básica está em sintonia com a estrutura acadêmica do
Centro Universitário, concebida a partir de cinco Escolas: Ciências da Saúde; Negócios,
Hospitalidade e Relações Internacionais; Engenharias e Tecnologia da Informação;
Educação; e Direito. Na vertente da Formação Básica são concebidas e postas em prática
ações de construção de uma base de conhecimento que proporciona o desenvolvimento
de uma formação profissional sólida e consistente. Essas ações envolvem iniciativas
como programas de proficiência (nivelamento), projetos interdisciplinares e monitoria.
O Eixo de Formação Profissional proporciona a construção e difusão de
conhecimentos e habilidades que asseguram a competência profissional anunciada no
perfil do egresso do curso em seu projeto pedagógico. Trazer a prática para a sala de
aula é uma ação que envolve não apenas a inserção do aluno no mercado de trabalho,
por meio dos programas de estágio, mas também pela manutenção de um corpo
docente e de profissionais com vivência e atuação no mercado local e regional, o que
possibilita a troca constante de experiência e o desenvolvimento de projetos de
pesquisa e extensão universitária, visando à empregabilidade e a internacionalidade.
Além disso, através de inúmeros projetos e ações o Centro Universitário estimula
permanentemente o empreendedorismo e a inovação.
Os alunos têm a possibilidade de participar do Programa de Iniciação Científica,
atividade que visa incluí-los, desde a sua graduação, no ambiente de pesquisa e
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produção científica, despertando vocações e incentivando os que se destacam em seu
desempenho acadêmico. Os alunos também podem realizar a Iniciação Científica como
voluntários.
Um dos Eventos que interessa aos alunos que participam do Programa é a
Semana Científica, Cultural e Tecnológica (SeCCulT), oportunidade em que trabalhos e
iniciativas artísticas e culturais são apresentadas e palestras, oficinas e workshops são
oferecidos.
Os cursos também disponibilizam aos seus alunos o Programa de Monitoria. A
seleção do monitor é efetuada a partir de Edital divulgado no início de cada semestre
letivo, indicando os critérios de participação/seleção.
A integralização da carga horária está fundamentada na legislação que rege os
cursos de graduação, na Política de Graduação do Centro Universitário, compreendendo
atividades acadêmicas sistemáticas de ensino-aprendizagem dentro e fora do ambiente
de sala de aula, as quais estão diretamente vinculadas ao cumprimento dos requisitos
curriculares específicos de cada curso. São classificadas em:
I. aulas teóricas e práticas, formatadas conforme planejamento,
cronograma e horário estabelecidos no calendário acadêmico
institucional, utilizando metodologias ativas de ensino-aprendizagem;
II. atividades integradoras que, sob a orientação docente, são desenvolvidos
pelos alunos fora do ambiente físico da sala de aula, visando à
apropriação de habilidades específicas e atitudes profissionais próprias;
III. estágio com orientação e supervisão docente que proporciona ao aluno
o aprendizado e o desenvolvimento de conhecimentos aplicados à sua
formação;
IV. atividades complementares que, mediante orientação institucional,
proporcionam o aprimoramento da formação profissional, pessoal e
cidadã;
V. atividades e disciplinas mediadas por tecnologia e comunicação remota,
centradas na autoaprendizagem, sob a tutoria docente; e
VI. trabalho de conclusão de curso, que objetiva a consolidação da
competência na área de formação.
Os cursos adotam estratégias específicas para operacionalizar a integração da
carga horária curricular, por meio de práticas pedagógicas multi e interdisciplinares, sob
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diversas modalidades, que colaborem para aquisição de conhecimento, habilidades,
atitudes e valores, mantendo a integração dos seus componentes curriculares alocados
em cada período letivo. O aluno é estimulado, assim, a ampliar a sua necessidade de
saber e de compreender a realidade presente e as tendências da sua área de atuação,
tornando-se coautor da sua formação.
3.15.5 Da garantia da coerência no cumprimento das políticas de ensino, pesquisa e
extensão
A Política de Coerência entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão tem por objetivo
geral incentivar a interação de diferentes áreas do saber a partir da implementação de
um amplo projeto pedagógico e interdisciplinar, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU pretende viabilizar a transversalidade na composição
curricular dos cursos oferecidos possibilitando, assim, o aprimoramento da articulação
entre o ensino de graduação e as ações da pós-graduação, da pesquisa e da extensão,
proposta nesse Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – destacando ser de
extrema importância que os cursos passem por um permanente processo de avaliação
institucional em nível interno e externo, para a elevação da sua qualidade.
Para garantir o cumprimento do objetivo geral e diretrizes a Política de Coerência
entre o Ensino, Pesquisa e Extensão preconiza a adoção da interdisciplinaridade,
objetivando a interação entre áreas distintas do saber e do conhecimento; a busca de
clareza e consistência dos procedimentos metodológicos; o foco na interação dialógica
da intra-equipe e da equipe-comunidade; o aperfeiçoamento constante da comunicação
com o público interno e externo para a divulgação das propostas, políticas e resultados
produzidos; a priorização da interface entre as atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão; o planejamento de atividades de graduação e pós-graduação de modo
articulado para o desenvolvimento de projetos em comum; a articulação das atividades
de pesquisa com os cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão para que estas se
concretizem por meio da participação de docentes, estudantes e colaboradores técnicoadministrativos e pela utilização da produção científica no ensino e na extensão; e o
desenvolvimento de ações extensionistas vinculadas ao processo de formação de
pessoas e de geração de conhecimento.
Nesse sentido, a Política de Coerência entre o Ensino, Pesquisa e Extensão
direciona para ideias precursoras da política educacional com referência à ética e à
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responsabilidade social que buscam uma visão atualizada do mundo, como: tendências,
possibilidades, desafios, problemas sociais, políticos, ambientais, dentre muitos outros,
tudo isso acoplado a uma consciência solidária.
De modo a garantir a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão, os
princípios norteadores do Centro Universitário propõem um trabalho integrado entre a
Graduação, a Pós-Graduação e a Extensão, a fim de promover a constante articulação
entre esse tripé. Essas diretrizes norteadoras são implementadas por meio de
estratégias educativas variadas no pensar e fazer acadêmicos da Instituição, permitindo
que todos os cursos ofertados pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU sigam as diretrizes previstas nas referidas políticas.
Destaca-se que a Política de Coerência entre o Ensino, Pesquisa e Extensão
direciona para que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
atue juntamente com setores distintos da sociedade, seja em seus campi ou fora deles,
visando a confrontá-los com o saber e a pesquisa, produzidos na Instituição,
proporcionando, assim, aprofundamento do conhecimento e capacitação para ação
profissional ou voluntária. De forma simultânea, a extensão oportuniza o incremento da
reflexão, a partir dos questionamentos e de perguntas trazidas pelos diferentes
segmentos, atingidos pelas atividades de extensão.
3.16 POLÍTICA E DIRETRIZES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS
3.16.1 Políticas acadêmicas
Coerente com sua missão, visão e valores, e conforme estabelecido em seus
objetivos institucionais, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU orienta suas ações acadêmicas com base nos seguintes princípios:
I.

A educação superior deve contribuir para atender demandas sociais em
consonância com o mercado de trabalho, visando a inserção e ascensão
profissional de seus estudantes, possibilitando a evolução no sentido
amplo de seus egressos, beneficiando a sociedade e contribuindo para a
prosperidade do País. Corresponde, em essência, à missão do Centro
Universitário que mobiliza todos os seus recursos com vistas a essa
concretização;

II.

A inclusão é um dever da sociedade e a FMU tem por política praticar a
inclusão em seu sentido mais ampliado, para isso conta com um setor
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dedicado e organizado para viabilizar da melhor forma possível a
experiência do aluno no Centro Universitário;
III. A internacionalidade constitui um diferencial na FMU e se manifesta na
oferta de intercâmbios discentes e docentes, duplas titulações, cursos de
férias, técnicos ou de línguas, e contato com personalidades e conteúdos
internacionais importantes na formação profissional orientada por
fronteiras abertas;
IV. Constitui diretriz da FMU a busca permanente da excelência acadêmica e
a mensuração constante de resultados de aprendizagem por meio de
sistemas formais, internos e externos, institucionais e de curso, nacionais
e internacionais;
V. A FMU há tempos fez a escolha pela modernidade com a inclusão de
novas tecnologias em suas práticas de ensino-aprendizagem porque
constituem habilidades esperadas no ambiente profissional. É diretriz do
Centro Universitário a inclusão de disciplinas on-line em seus cursos
sempre que possível e a adoção de recursos de simulação e outras
práticas apoiadas por tecnologias em todas as disciplinas;
VI. A pesquisa, integrante da tríade ensino-pesquisa-extensão é fundamental
ao desenvolvimento do espírito crítico e questionador e não pode estar
dissociada das atividades de graduação ou somente contempladas em
nível de pós-graduação. As linhas de pesquisa perpassam todas as áreas
de conhecimento do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, conferindo organização e direção à atividade investigativa
de todos os cursos; e
VII. O relacionamento com a comunidade, materializado nas práticas de
extensão, é diretriz institucional e está embasado em um recorte
geográfico no entorno de todos os campi, embora contemple algumas
instituições para além desse limite por motivos históricos. O Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta com um
departamento

cujo

encargo

é

mais

amplo

até,

intitulado

Responsabilidade Social para estimular esse atendimento à comunidade
e a conexão com o mundo real e factual, aprimorando o processo de
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ensino-aprendizagem, contribuindo eficazmente para a transformação
social.
As orientações deduzidas dos fundamentos e dos princípios, institucionalizadas
em suas políticas e diretrizes, estão agrupadas nos tópicos a seguir.
3.16.1.1 Política de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia
No que compete às atividades tecnológicas a política de Propriedade Intelectual
e de Transferência de Tecnologia constitui-se na contribuição para a criação de
ambiente favorável à geração de novos conhecimentos e a sua transferência para a
sociedade; na promoção da propriedade intelectual de modo que sua utilização gere
benefícios à sociedade; na garantia da adequada recompensa ao Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e aos seus pesquisadores; na regulação da
aplicação de contratos e outros instrumentos de transferência de tecnologia incidentes
sobre a propriedade intelectual e outras formas de disponibilização da produção
científica e tecnológica efetivada no âmbito da instituição; e na garantia de que medidas
de proteção legal e sigilo sejam adotadas.
A busca da solução de eventuais conflitos de interesse e o segurança de que as
atividades de pesquisa em parceria ou colaboração com terceiros sejam formalizadas
por instrumentos jurídicos adequados, nos quais a Propriedade Intelectual da Instituição
esteja adequadamente protegida, também são preconizados pela Política de
Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica.
3.16.1.2 Política de Inovação Tecnológica
No cenário mundial contemporâneo, a ciência, a tecnologia e a inovação são
elementos basilares para o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a
democratização de oportunidades. Conforme Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (PACTI/MCT, 2007-2010) o trabalho de técnicos, cientistas, pesquisadores e
acadêmicos e o engajamento das empresas são fatores determinantes para a
consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de atender às justas
demandas sociais dos brasileiros. As inovações resultam da interação das vivências e da
cultura de pessoas e instituições, num processo de repensar a realidade local para
construir um futuro melhor.
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O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU estabelece
como política de inovação tecnológica a constituição de procedimentos de valorização
à inovação tecnológica desenvolvida no âmbito da Instituição; a indicação de critérios
para a gestão dos direitos e obrigações associadas à proteção da propriedade
intelectual, resultante das atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I)
tecnológica; a definição de processos e instrumentos de incentivo aos pesquisadores
envolvidos em projetos de inovação; a determinação dos procedimentos para utilização
da infraestrutura de desenvolvimento de ambientes favoráveis à PD&I; a estimulação
do discente interessado em pesquisa e inovação tecnológica; o incremento dos
programas de iniciação científica; e a capacitação para o acesso a portais de pesquisa,
nacionais e internacionais.
Ainda nessa acepção, a Política de Inovação Tecnológica concatena suas ações
ao acompanhamento e divulgação de editais; ao incentivo intercâmbios com instituições
da Rede Laureate e atuação de modo cooperativo; à possibilidade de novos meios e
processos de produção, inovação, interpretação e transferência de conhecimentos,
apoiando a inovação tecnológico por meio de incentivos diversos; à salvaguarda de
linhas de pesquisa e de trabalho transversais aos cursos ofertados pelo Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; e à garantia mecanismos
de transmissão dos resultados para a comunidade.
Para a promoção da inovação tecnológica e garantia da coerência entre a política
e as práticas efetivadas, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU prioriza a aplicação de metodologia própria.
3.16.1.3 Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural
As ações de desenvolvimento artístico e cultural estão alinhadas na missão,
valores e objetivos institucionais e o PDI e pautadas nas referida política, que conta com
diretrizes que visam à valorização, promoção e reconhecimento da produção artística e
cultural como atividades acadêmicas; ao estimulo e difusão a produção cultural e
artística docente e discente; à promoção de projetos sobre os espaços de memória,
ligados aos saberes locais, à diversidade cultural e às possibilidades de mediação que o
Centro Universitário pode empreender entre o que é produzido dentro e fora da
Instituição; e ao fomento da realização de eventos artísticos e culturais, entendidos
como lugar de expressão da memória e cultura que acontece por meio dos trabalhos
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apresentados, debates e por meio de expressões artísticas, como oficinas e exposições,
apresentações de dança, teatro e música, entre outros.
A Política de Desenvolvimento Artístico e Cultural preconiza, ainda, a viabilidade
de oportunizar a transposição de conhecimentos para a prática, motivando a
participação em todas as etapas de execução; a possibilidade de apoio institucional aos
docentes e discentes para concorrer, participar, conceber, produzir e realizar projetos
artísticos e culturais; e a disponibilidade de propiciar espaços para produção,
interpretação e transferência de conhecimento entre os distintos níveis de formação
acadêmica e a comunidade externa.
Ainda nesse sentido a referida política recomenda o subsidio à produção cultural
sustentável; a garantia de linhas de trabalhos transversais aos cursos ofertados; o apoio
à organização, participação e patrocínio a eventos internos e externos; a contribuição
para a formação artística, cultural, cidadã e crítica da comunidade acadêmica,
difundindo a produção cultural e artística em diálogos com a comunidade; e a garantia
de mecanismos de divulgação dos resultados para a comunidade acadêmica.
Ademais, a coerência entre as ações do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e a sua preocupação com o desenvolvimento dos
discentes, docentes, técnico-administrativos e tutores evidencia-se por meio de ações
esboçadas pelo oferecimento de eventos artístico e culturais nas dependências da
instituição, incentivo a participação de eventos artísticos e culturais que propiciem do
desenvolvimento pessoal e profissional e apoio financeiro ou logístico para participação
em eventos internos e externos, locais, nacionais e internacionais.
3.16.1.4 Política para Ações de Estímulo e Difusão para a Produção Acadêmica Docente
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
compreende que o estímulo e a difusão das produções acadêmicas se configuram em
componente fundamental de expressão da sua missão institucional. Entende-se por
difusão do conhecimento, as formas que tornam públicas as produções realizadas na
Instituição. A percepção institucional é de que é importante que as vozes dos docentes,
discentes e pesquisadores transformem-se em registro escrito facilitando a proposição
de instrumentos que incentivem a produção e a divulgação de artigos e ensaios em
eventos e publicações próprias e externas.
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A produção acadêmica tem papel fundamental no desenvolvimento institucional
e social, influenciando diretamente na qualidade de formação dos estudantes. Para isso,
a Política de Ações de Estímulo e Difusão de Produções Acadêmicas Docente do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem por objetivo promover
ações de incentivo à difusão das produções acadêmicas da instituição, sejam elas
científicas, tecnológicas, didático-pedagógicas, artísticas ou culturais.
Suas diretrizes pautam-se no estimulo à difusão das produções acadêmicas na
graduação e pós-graduação Lato Sensu, promovendo a divulgação dos conhecimentos
científicos, didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais que constituem
patrimônio da humanidade; na disponibilização do conhecimento sobre a produção
acadêmica institucional para a sociedade, no sentido de cumprir a função social da
Instituição, buscando aliar ensino, pesquisa e extensão; no estabelecimento de canais
responsáveis pela publicização deste conhecimento, possibilitando que ele extrapole os
muros da Instituição, dando lugar à interlocução com a comunidade e com outras
instituições; no incentivo dos docentes a participarem de eventos acadêmicos
(simpósios, seminários, congressos) locais, nacionais e internacionais em que possam
apresentar e submeter a uma discussão entre pares a sua produção; e no estimulo aos
cursos de graduação e pós-graduação, além das áreas de ensino e pesquisa, a
organizarem eventos em que não só os corpos docente e discente apresentem seus
trabalhos, mas também acolham profissionais de outras Instituições e sejam abertos à
comunidade, permitindo dialogar a partir de uma posição diversa de pesquisa e reflexão
organizada.
A Política de Ações de Estímulo e Difusão das Produções Acadêmicas Docente
visa também o fomento, por meio de programas de Incentivo à Produção Acadêmica
Docente, o avanço científico-tecnológico e a consolidação da prática de pesquisa, por
meio da concessão de auxílios a produções realizadas neste âmbito por docentes; a
ampliação da publicação nacional e internacional em veículos qualificados,
prioritariamente indexados nas bases WebQualis/CAPES, Scopus e Web of Science; o
fortalecimento à cooperação de pesquisa junto à instituições parceiras; estimular a
constituição de novos grupos de pesquisa, bem como a consolidação dos existentes com
a expansão das suas atividades de pesquisa e desenvolvimento; e o incentivo à
mobilidade dos pesquisadores e a consequente visibilidade das suas pesquisas com o
incentivo à participação em conferências científicas e/ou tecnológicas.
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Aditivamente, a referida política recomenda a realização do monitoramento da
produção científica no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU; o estímulo à participação em cursos de idiomas, visando à capacitação das pessoas
para vivenciar a experiência de intercâmbio educacional; o fomento às interfaces entre
atividades de pesquisa, ensino e extensão; o estimulo, independentemente do apoio
financeiro, a participação de docentes em eventos científicos para apresentação de seus
resultados de pesquisa; o apoio aos grupos de pesquisa e os projetos de pesquisa deles
derivados; e o apoio à iniciação científica e realização de simpósios anuais de iniciação
científica.
3.16.1.5 Política de Acompanhamento do Egresso
A qualidade dos serviços prestados por qualquer organização deve ser avaliada
pelos resultados apresentados. Em uma Instituição de Ensino Superior, este resultado
está atrelado, entre outros fatores, à inserção profissional de seus egressos no mercado
de trabalho. O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, a
partir do reconhecimento da relevância do acompanhamento de seus egressos, propõe
a Política de Acompanhamento do Egresso, que tem como foco a atenção voltada para
os ex-alunos da Instituição.
A Política de Acompanhamento de Egressos no Centro Universitários das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU se materializa por meio de um plano de ação
estratégico institucional, que leva em conta as pesquisas realizadas pela instituição e a
Rede Laureate, tendo como objetivo de fortalecer o relacionamento entre os egressos
e o Centro Universitário e entre os próprios egressos. Suas diretrizes pautam-se no apoio
dos profissionais formados pela IES; na garantia de mecanismo de acompanhamento de
egressos; na realização de um processo permanente de autoavaliação da eficácia dos
serviços educacionais ofertados pela Instituição; no subsidio para ações de melhoria
contínua relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho; e na
manutenção de um banco de dados dos egressos da instituição, que contenha
informações que possibilitem o acompanhamento e a interlocução com eles, bem como
a atualização das fontes de comunicação.
Nesse contexto, a realização de pesquisa, junto aos egressos, para a identificação
de elementos que evidenciem os níveis de qualidade dos cursos, através da realização
de pesquisa de satisfação; a atualização sistemática das informações a respeito da
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continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando
informações que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no
mercado de trabalho, como condições de trabalho e renda e a continuidade dos estudos;
e a comparação dos dados da situação atual dos egressos com as suas condições prévias
à realização da graduação e com seu percurso acadêmico permitem que ao Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU o acompanhamento e
evolução de seus cursos com o aprimoramento da qualidade e atendimento às
demandas do mundo do trabalho.
Ainda nesse sentindo, a prática de estudo comparativo entre a atuação do
egresso e a formação recebida; realização decursos e eventos de atualização,
possibilitando o processo de formação permanente e a integração dos egressos com a
graduação, a pós-graduação e a extensão; a inclusão do egresso em programas
ofertados pelos núcleos dirigidos aos discentes; o incentivo ao egresso na manutenção
do vínculo com a instituição através do acesso às suas dependências, bem como aos
materiais da biblioteca; e a realização de encontro periódico de egressos, incentivando
a manutenção de vínculos institucionais e a realização de networking, permitem o
vínculo entre o egresso e a Instituição.
Outrossim, a referida política preconiza, também, a divulgação, para a
comunidade acadêmica, da inserção dos egressos no mercado de trabalho e os casos de
sucesso; a disponibilização, no site, de espaço voltado a interlocução com esse público,
divulgação de eventos e oportunidades; a incorporação dos resultados das pesquisas
realizadas com egressos no conjunto de indicadores que norteiam a melhoria dos
currículos dos cursos e da qualidade do ensino; o oferecimento de mecanismos de
permanência do egresso na Educação Continuada; a concessão de percentual de bolsa
para cursar uma segunda graduação e a possibilidade de acesso ao banco de vagas, da
área de empregabilidade, que oferece serviços exclusivos para que empresas possam
divulgar suas vagas efetivas (além de vagas de estágio e programas de trainees) e buscar
talentos no banco de currículos de estudantes e egressos.
De forma a garantir aos egressos os mesmos benefícios ofertados aos alunos, a
Política de Acompanhamento de Egresso orienta para a permissão do acesso aos
serviços prestados à comunidade, como Clínica-Escola; a oferta de programas de
internacionalização, por meio de parceiras, acordos e programas; a permissão do acesso
ao acervo das bibliotecas para consulta; a participação nos programas e atividades de
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orientação de carreiras oferecidos pelo Global Office; e a promoção de ações
reconhecidamente exitosas ou inovadoras de atendimento ao discente.
3.16.1.6 Política de Internacionalização
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU reconhece
a importância da internacionalização para o cumprimento da finalidade de seu projeto
educacional e para isso estabelece como política de atuação para a internacionalização
a promoção a internacionalidade por meio de programas e projetos de ensino, nos
âmbitos da graduação, extensão, pós-graduação Lato Sensu com o intermédio de
convênios e acordos de cooperação firmados com instituições universitárias
pertencentes e não-pertencentes à Rede Laureate; o fomento à visão educacional
transdisciplinar e a ampliação da visão de professores e estudantes para além de sua
realidade cultural e nacional; o incentivo das atividades internacionais de produção e
socialização de conhecimento em cooperação com educadores de instituições de
diferentes países; a possibilidade da interlocução dos acadêmicos da graduação e da
pós-graduação em atividades de ensino e aprendizagem para além das fronteiras do
próprio país; e a formação de estudantes com capacidade de visão e ação em sua área
de atuação profissional e na organização da sociedade, tendo em vista a mentalidade de
cooperação com o diferente, a convivência pacífica entre os povos, pessoas e o
estabelecimento da cultura da paz.
Ainda nesse sentido, a Política de Internacionalização preconiza a atuação para
a inclusão social, ofertando possibilidades de experiências de internacionalização para
estudantes de baixa renda; o fomento da mobilidade internacional, na graduação e na
pós-graduação; o incentivo à formatação de projetos de internacionalização na
educação continuada, com a presença de professores e/ou de monitores estrangeiros
convidados; a oferta de possibilidades de estudo de línguas estrangeiras na Instituição
para instrumentalizar as possibilidades de internacionalização; o estabelecimento de
área regulamentada para coordenar os processos e programas de internacionalização;
e a sistematização de acordos e convênios nacionais e internacionais de ensino e de
mobilidade docente e discente.
Para assegurar a aplicação da política e das ações de internacionalização, o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui uma área
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regulamentada denominada Global Office, responsável por sistematizar acordos e
convênios nacionais e internacionais de ensino e de mobilidade docente e discente.
Essa área estabelece como diretrizes a construção, difusão e fortalecimento do
pilar da Internacionalidade, atuando de forma estratégica, articulada e proativa no
sentido de institucionalizar a sua importância no Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU; o fortalecimento do posicionamento estratégico da
instituição e fazer com que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU seja reconhecido e consolidado como uma Instituição internacional,
contribuindo para a formação de cidadãos e profissionais com competências globais; e
o oferecimento de experiências internacionais dentro e fora do Campus, tais como:
I. a possibilidade de intercâmbio para estudantes de todas as modalidades
dos cursos de graduação e pós-graduação, egressos, professores ou
colaboradores da Instituição em instituições parceiras, oportunizando a
internacionalização das atividades educacionais;
II. a oferta de cursos de idiomas com certificação internacional para
docentes, estudantes e colaboradores técnico-administrativos;
III. a transmissão ao vivo de grandes eventos mundiais, com tradução
simultânea e exclusividade, destinados a discentes e docentes;
IV. a promoção de eventos de práticas e trocas pedagógicas para os docentes
das instituições da Rede;
V. a constante oferta de programas de desenvolvimento de lideranças
acadêmicas e técnico-administrativas, dentre outros; e
VI. estimular a participação de estudantes, docentes e egressos em projetos
temáticos e multidisciplinares.
Além da influência da internacionalização nos currículos, metodologias e práticas
educacionais beneficiadas pelo pertencimento à Rede Laureate, são exploradas, por
intermédio do Global Office, várias oportunidades que reforçam a característica
internacional da Instituição.
Essas oportunidades estão classificadas nas modalidades a saber:
I. internacionalização no exterior: envolve a mobilidade acadêmica em
instituições estrangeiras; e
II. internacionalização “em casa”: é o conjunto de atividades e ferramentas
utilizadas na experiência acadêmica que visam ao desenvolvimento de
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competências internacionais e interculturais na comunidade acadêmica
do Centro Universitário. As possibilidades são promovidas pelo Global
Office.
Destaca-se que a Política de Internacionalização também incentiva ações que
contribuem para a capacitação permanente do corpo docente, por meio de práticas que
visam a concessão de bolsas para participação em programas de mobilidade
desenvolvidos por outras instituições da Rede Laureate; a ampliação da oferta de
programas internacionais para que ocorra a troca de experiências e de conhecimentos
entre os docentes, divulgação do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU junto às instituições estrangeiras, realização de pesquisas em diferentes
áreas e publicações conjuntas; e o incentivo à troca de experiências em processos de
ensino-aprendizagem como o recebimento e envio de docentes para ministrarem
palestras, workshops e webinars, participações em reuniões e eventos como o objetivo
de compartilharem as boas práticas na educação.
A Política de Internacionalização do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU objetiva o planejamento e acompanhamento de
atividades que promovem a internacionalidade e serve como um termômetro pelo qual
o Global Office pode conferir se os avanços feitos anualmente nessa área acompanham
as metas apresentadas no documento.
A referida política também esclarece a importância de entender que a
internacionalização é essencialmente acadêmica e, por isso, não depende tão somente
das ações do Global Office, mas do envolvimento de toda comunidade acadêmica.
3.16.1.7 Política de Atendimento ao Discente
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
compreende que o acesso à educação superior é um direito constitucional e, no decorrer
da sua trajetória, tem assumido o compromisso de não somente promovê-lo, como
também garantir a permanência dos alunos até a conclusão do curso.
A Política de Atendimento ao Discente pretende garantir o apoio necessário à
plena realização do aluno, nos âmbitos acadêmico, cultural, social e político. Para tal
desenvolve mecanismos que viabilizam a permanência dos alunos no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Sendo assim, propõe o
acompanhamento dos ingressantes de modo prioritário, apoiando-os em seus desafios
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de integração e em suas dificuldades de aprendizagem; o provimento de acolhimento e
orientação psicológica e pedagógica individualizado a discentes com objetivo de apoiar
e aprimorar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento pessoal; o estimulo e
favorecimento para que o discente seja protagonista em sua produção intelectual; a
orientação aos coordenadores de curso e docentes no que compete a ações didáticas e
conduta com os discentes com deficiência e necessidades educacionais especiais; o
apoio e acompanhamento do processo avaliativo dos discentes com deficiência e
necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por profissionais
especializados; e o estabelecimento, sempre que possível, convênios com entidades
públicas e privadas para a obtenção de estágios e bolsas de estudo, objetivando a
melhor formação de seus alunos e o seu preparo para ingresso no mercado de trabalho.
De forma a garantir o direito do corpo discente à voz e voto, a Política de
Atendimento ao Discente assegura a representação na composição dos órgãos
colegiados acadêmicos, conforme o disposto no Regimento Geral.
A referida política também prevê a promoção de ações destinadas e garantir o
acesso de alunos e egressos a eventos do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU; a oferta de cursos de pós-graduação, oferecendo
benefícios para egressos; a criação de mecanismos de vínculo entre os egressos e a
Instituição; o planejamento e execução de ações que contribuam para a convivência
saudável da comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e
cultural; e o responsabilidade para o acolhimento discente, realizando uma agenda de
atividades de recepção para os alunos ingressantes que visam introduzi-lo ao seu
ambiente de estudo e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e coordenador do seu
curso.
O fomento de ações de acolhimento com propósito de responsabilidade social;
a garantia da permanência do estudante, por meio do oferecimento de um conjunto de
cursos extracurriculares que comportam cursos de nivelamento com o propósito de
revisar conteúdos e resgatar competências do Ensino Médio, permitindo ao estudante
retomar conhecimentos-chave para a sua evolução e desenvolvimento acadêmico; o
fomento e pratica da interação dos estudantes com os docentes para assuntos das
disciplinas que lecionam e outras orientações de carreira que o estudante deseje
receber e o docente se sinta à vontade para fazê-lo; e o aprimoramento da qualidade
do processo de ensino-aprendizagem, por meio de Programa de Monitoria, que auxilia
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no acompanhamento de alunos com dificuldades, contribuindo para melhoria de seu
desempenho, além de despertar nos estudantes monitores o interesse pela atividade
docente também compõem as diretrizes da Política de Atendimento ao Discente
No que tange à acessibilidade e inclusão, a Política de Atendimento ao Discente
estabelece a garantia de programa de acessibilidade em sua magnitude,
compreendendo a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas / metodológicas,
atitudinais, comunicacionais e digitais e preza pela inclusão, por meio do Núcleo de
Apoio Psicopedagógico (NAP), cujo objetivo é apoiar os estudantes com deficiências e
necessidades especiais, inclusive déficits cognitivos e outros, no processo de
aprendizagem, por meio de acolhimento e orientações, assegurando condições de
ingresso e permanência, oferecendo o apoio necessário com suporte de “métodos,
técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades”, conforme dispõe o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96. Além
disso, a política prevê a inclusão da disciplina de LIBRAS nos currículos de todos os cursos
de graduação, atendendo à Lei nº. 10.436, de 24/04/2002. Nas Licenciaturas, LIBRAS faz
parte do conjunto de disciplinas obrigatórias, enquanto que, nos demais cursos, ela é
ofertada como disciplina Optativa.
A política em questão esclarece que a participação dos estudantes em
Movimentos Estudantis é facultada e independe de disposição institucional, que,
contudo, atua como mediador e facilitador em reuniões gerais realizadas mensalmente
com esses Movimentos.
No que se refere à Internacionalização e estágios, a Política de Atendimento ao
Discente explora as participações em intercâmbios e estágio, com a disponibilização de
um departamento exclusivo para tais iniciativas, o Global Office, que promove convênios
com instituições nacionais e estrangeiras para promover diversas iniciativas de estágio
e intercâmbios; fomenta a internacionalização por meio de programas de intercâmbio
semestrais ou em períodos de recesso acadêmico; ofertar alternativas de
internacionalização que não requerem a mobilidade do discente; Intermedia e
acompanha as iniciativas para Estágio Supervisionado não obrigatório, remunerado ou
não remunerado, apoiando o discente em seu ingresso no mercado de trabalho; e
promove iniciativas de capacitação profissional por meio de oficinas e palestras e
divulgação de oportunidades de estágio obrigatórios e não obrigatórios, remunerados
ou não remunerados.
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Outrossim, a referida política orienta para a disponibilização de instâncias que
permitem o atendimento ao discente em todos os setores pedagógico-administrativos
da Instituição e a promoção de ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras de
atendimento ao discente.
Para garantir o cumprimento de suas diretrizes, a Política de Atendimento ao
Discente define áreas que norteiam o seu desenvolvimento. Desta forma, evidencia e
que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui
instâncias que permitem o atendimento ao discente em todos os setores pedagógicoadministrativos da Instituição, para além das coordenações de curso, destacando-se as
seguintes áreas:
I.

Central de Atendimento ao Aluno (CAA): que atende às demandas de
ordem acadêmica e financeira dos estudantes, respeitando às normas,
procedimentos e regulamentos, por meio do atendimento presencial ou
via Portal do Estudante;

II.

Ouvidoria: intermedia as relações dos discentes com as instâncias
acadêmicas e administrativas, ampliando o canal de comunicação do
estudante com o Centro Universitário, garantindo seus interesses,
direitos e deveres;

III.

Global Office: responsável pela promoção da empregabilidade e
internacionalidade dos estudantes e egressos, fazendo a interface entre
o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e o
mercado de trabalho e viabilizando iniciativas, programas e serviços com
o objetivo de promover o desenvolvimento profissional e internacional
da carreira do discente; e

IV.

NAP: está vinculado à Coordenação de Qualidade Acadêmica e
desenvolve um ambiente universitário inclusivo, com ações efetivas que
possibilitam a progressão acadêmica de estudantes com deficiências ou
necessidades especiais, inclusive dificuldades de aprendizagem e outras.

3.16.1.8 Política de Estímulo à Produção Discente e à Participação em Eventos
A produção acadêmica tem papel fundamental no desenvolvimento institucional
e social, influenciando diretamente na qualidade da formação dos estudantes. Desta
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forma, a Política de Estímulo à Produção Discente e à Participação em Eventos do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem por diretrizes o estimulo
à difusão das produções acadêmicas na graduação e pós-graduação, promovendo a
divulgação dos conhecimentos científicos, didático-pedagógicos, tecnológicos, artísticos
e culturais que constituem patrimônio da humanidade; a comunicação do saber através
do ensino, de publicações diversas ou de outras formas de comunicação; a realização do
monitoramento da produção científica de forma a potencializar as ações; o incentivo à
participação de alunos em eventos nacionais e internacionais;

e o estimulo à

participação em cursos de idiomas, visando à capacitação para vivencia a experiência de
intercâmbios educacionais.
A Política de Estímulo à Produção Discente e à Participação em Eventos fortalece
o fomento às interfaces entre atividades de pesquisa e extensão; o incentivo à
organização de eventos; o estimulo, independentemente do apoio financeiro, à
participação de discentes em eventos científicos para apresentação de seus resultados
de pesquisa; e o apoio à iniciação científica e realização de eventos de Iniciação
Científica.
No que se refere ao desenvolvimento da produção discente e à participação em
eventos no decorrer dos cursos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, a política prevê que os Projetos Pedagógico de Cursos, de acordo com
cada área de atuação, devem contemplar a organização de atividades inerentes aos
cursos, como visitas técnicas e culturais, que estão alinhadas aos objetivos de
aprendizagem das disciplinas; o estimulo e viabilização de eventos e produções
discentes, apoiando as iniciativas dos cursos como: semanas de curso; exposições
vinculadas às disciplinas; exposições de Projetos Integradores, Interdisciplinares e
Trabalhos de Conclusão de Curso, quando houver; e a promoção e apoio à participação
em concursos artísticos e culturais; realização de visitas técnicas e culturais e de viagens
de estudo, entre outros. Ademais, a política em questão assegura a divulgação das ações
de estímulo à produção discente e à participação em eventos por meio de canais
diversificados de comunicação e mídia.
Suas ações são pautadas no apoio à produção acadêmica discente e a publicação
em encontros e periódicos nacionais e internacionais; na provisão do planejamento dos
cursos as verbas para as ações de estímulo à produção discente e à participação em
eventos, sendo discutidas por ocasião do orçamento; na contabilização das atividades
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de estímulo à produção discente e à participação em eventos como horas de Atividades
Complementares, se previstas no Regulamento do Curso; e na transformação da
Instituição em espaços privilegiados para a reflexão, o debate e a crítica, resgatando o
seu compromisso com a cidadania plena e com a produção e interpretação do
conhecimento.
3.16.1.9 Política de Apoio Psicopedagógico
Com vistas a garantir a acessibilidade metodológica, comunicacional e
instrumental dos estudantes e por prezar que o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU seja inclusivo, a Área de Qualidade Acadêmica conta com
o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), cujo objetivo é apoiar os estudantes com
deficiências e necessidades especiais, inclusive déficits cognitivos e outros, no processo
de aprendizagem, por meio de acolhimento e orientações.
Suas diretrizes estabelecem a garantia de condições de ingresso e permanência
na instituição; o oferecimento do apoio necessário com suporte de “métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades”,
conforme dispõe o Artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96; e a garantia do
atendimento do Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção Internacional sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei
nº 7.853/1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências; do
Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado; da Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; do Decreto nº
5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais e os direitos da pessoa surda; a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida e da Portaria nº 3.284/2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências.
A Política de Apoio Psicopedagógico orienta reafirma a necessidade Instituição
ser um espaço inclusivo e um ambiente propício ao desenvolvimento de todos; clarifica
a definição das principais deficiências; e estabelece os procedimentos necessários para
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que os estudantes que se identificam como pessoas com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento ou com necessidades educacionais diversas tenha acesso
ao apoio psicopedagógico.
Nesse sentido, a referida política assegura a oferta, no processo seletivo da
Instituição, condições de pleno acesso à prova, sejam elas físicas ou por meio do
acompanhamento de profissional especializado, tais como intérpretes de Libras ou
ledores; o estabelecimento, desde a matrícula, aos melhores processos de ensinoaprendizagem com vistas a apoiar sua permanência e a finalização do curso com
qualidade acadêmica e realização pessoal, do estudante que se identifica com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação
ou necessidades educacionais diversas; o atendimento e apoio aos estudantes
referenciados ao NAP pelos docentes, coordenador de curso ou Central de Atendimento
ao Estudante, quando são percebidas dificuldades de aprendizagem no dia-a-dia da sala
de aula; o acompanhamento do estudante ao longo do curso; e identificação de
estudantes que declararam deficiências e necessidades educacionais diversas e/ou
indicados pelos coordenadores, docentes e central de atendimento ao estudante com
algum tipo de condição que demanda maior atenção em relação à aprendizagem, acesso
aos campi ou materiais de estudo para uma entrevista para que possam ser
estabelecidas conjuntamente metodologias educacionais adequadas ao atendimento de
cada caso.
Para isso, a Política prevê a entrevista com os estudantes e profissionais
envolvidos para o estabelecimento conjunto das metodologias educacionais adequadas
ao atendimento de cada caso. Nessa lógica, é previsto o provimento do acolhimento e
orientação psicológica e pedagógica individualizada ao discente com objetivo de apoiar
e aprimorar o processo de aprendizagem e o desenvolvimento pessoal; a orientação aos
coordenadores de curso e docentes no que compete a ações didáticas e conduta com
os estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais; e o apoio e
acompanhamento do processo avaliativo dos estudantes com deficiência e
necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por profissionais
especializados.
O planejamento e execução das ações que contribuam para a convivência
saudável da comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e
cultural também estão previstos na Política de Apoio Psicopedagógico. Assim, a

291

FMU
realização do atendimento ocorre mediante: (i) necessidade expressa pelo próprio
estudante no ato da matrícula ou ao longo de sua formação; (ii) indicação da
coordenação do curso e/ou docentes.
Como forma de controle e subsídio para o desenvolvimento efetivo da Política
de Apoio Psicopedagógico é assegurado o registro dos atendimentos e os
encaminhamentos realizados, bem como, apoio para a consolidação dos indicadores da
área; a atuação em parceria com a Área de Operações, responsável pela infraestrutura,
para garantir a ausência de barreiras de espaços arquitetônicos; a utilização tecnologias
assistivas e equipamentos adaptados que viabilizam a atividade de estudantes com
deficiências e necessidades especiais, inclusive de aprendizado e outras, assegurando a
ausência de barreiras metodológica; e a garantia de que todas as iniciativas de apoio
psicopedagógico estejam sendo devidamente cumpridas.
3.16.2 POLÍTICA INSTITUCIONAIS
3.16.2.1 Política de Valorização da Diversidade, do Meio Ambiente, da Memória
Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, desde sua
fundação, está comprometido com ações que visam o respeito à diversidade, ao meio
ambiente, à memória cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural, que são
apoiadas pela sua política, que estabelece a definição para cada um desses temas,
conforme segue:
I.

Diversidade: multiplicidade e interação de diversas culturas em
diferentes perspectivas, tais como: raça, gênero, orientação sexual,
deficiência e religião.

II.

Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas. (LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981).

III.

Memória Cultural: relaciona-se aos documentos que constituem a
herança cultural e contêm informações sobre experiências passadas.

IV.

Produção

Artística:

conjunto

de

obras,

produtos,

projetos,

documentação, registros ou serviços realizados pelo indivíduo ou pelo
grupo e que produz uma ação cultural ou artística. São exemplos de
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atividades de produção artística e cultural realizadas na instituição:
audiovisuais; performances; programas para Rádio, TV e Internet;
apresentações teatrais; apresentações de dança; desfiles; animações;
arte digital; desenhos; filmes/vídeos; fotografias; ilustrações; intervenção
urbana; pintura; apresentações musicais; trilhas sonoras; produções
musicais; festivais, mostras e eventos, entre outros.
V.

Patrimônio Cultural: conjunto de bens materiais e imateriais, com
reconhecida importância histórica e cultural, representativos da cultura
de uma localidade, de um grupo ou de uma sociedade.

As diretrizes da Política de valorização da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural constituem-se no
fomento e realização de ações que promovam a valorização da diversidade, do meio
ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural em suas
unidades e como parte das atividades acadêmicas; na ampliação das ações realizadas
internamente e na comunidade, incentivando, promovendo e divulgando iniciativas
docentes e discentes; na viabilização da ações e projetos com apoio dos cursos por meio
de eventos, projetos ou ações específicas; e na garantia de que os temas sobre
diversidade, meio ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural
estejam presentes de forma transversal e articulada com os conteúdos e práticas em
todos os currículos dos cursos do Centro Universitário.
A referida política pauta-se, também, na garantia de que as ações e os projetos
voltados valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural sejam realizados de modo transversal aos
cursos ofertados, ampliando as competências dos egressos; na ampliação das
competências dos egressos por meio da inserção dos temas sobre diversidade, meio
ambiente, memória cultural, produção artística e patrimônio cultural; no incentivo do
estabelecimento de diálogo com a comunidade interna e externa visando identificar os
potenciais básicos para desenvolvimento de projetos voltados à defesa da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; na garantia da inserção do nome
social no registro discente no Sistema Acadêmico; e na oferta de mecanismos de
transmissão dos resultados para a sociedade.
A política em questão, assegura, ainda que temas relacionados à Educação
Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de
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2002, sejam abordados em disciplinas dos cursos ofertados, combinados à inserção do
tema em outras disciplinas, transversalmente ao currículo; e que temas ambientais
sejam vinculados à Política de Extensão.
No que se refere aos cursos do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, a garantia de que os temas relacionados à memória
cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural, à diversidade e ao meio ambiente
sejam contemplados em maior ou menor medida nos diferentes cursos ofertados nas
Escolas da Instituição, baseia-se nas seguintes orientações:
I.

Nos cursos da Escola de Negócios e Hospitalidade, as iniciativas devem
abordar a responsabilidade socioambiental, empreendedorismo sustentável
e a valorização da cultura como temática transversal, nos cursos de
graduação, em disciplinas da matriz curricular e em Projetos Integradores,
além de ações de extensão, como cursos, eventos e fóruns de discussão.

II.

Nos cursos da Escola de Ciências da Saúde, a qualidade de vida deve
constituir um dos principais norteadores dos currículos e práticas
pedagógicas, permitindo a incorporação transversal dos princípios da
sustentabilidade, com exploração de interfaces entre arte e cultura.

III.

Nos cursos da área de Engenharia e TI, pode-se destacar as exigências
relativas ao desenvolvimento sustentável, à qualidade de vida e ao
desenvolvimento de tecnologias amigáveis em relação ao meio ambiente.

IV.

Nos cursos da área de Educação as ações de educação para a cidadania,
inclusão social e preservação da memória artística e cultural nacional devem
ser incorporadas às práticas pedagógicas. As ações devem estar presentes
nos cursos livres ministrados em comunidades carentes com vistas ao
fortalecimento da cidadania de seus membros. Os Projetos Interdisciplinares,
igualmente, devem resultar em ações sociais e culturais, e produção de
materiais paradidáticos, com temas que abordam a educação ambiental,
cidadania, inclusão social, etc.

V.

Na área de Direito as ações pedagógicas preveem a incorporação de temas
jurídicos vinculados à diversidade, meio ambiente, memória cultural,
produção artística e patrimônio cultural.
A referida política preconiza a ampliação da consciência a respeito da Memória

Cultural no âmbito de toda a comunidade acadêmica, inserindo o tema em discussões
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que abordam a herança cultural e informações sobre experiências passadas; o
desenvolvimento da consciência a respeito do Patrimônio Cultural no âmbito de toda a
comunidade acadêmica, inserindo o tema em discussões que abordam o conjunto de
bens materiais e imateriais, com reconhecida importância histórica e cultural,
representativos da cultura local e da sociedade na qual o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU está inserido; o fortalecimento do
compromisso com a formação da consciência social de seus educandos a partir da
incorporação de temas transversais e ações afirmativas de defesa e promoção dos
direitos humanos, da igualdade étnico-racial: de educação ambiental, de produção
artística e da valorização do patrimônio cultural, em atividades de extensão projetos
integradores desenvolvidos em todos os seus cursos de graduação; e a ampliação da
consciência a respeito da diversidade no âmbito de toda a comunidade acadêmica,
inserindo o tema em discussões que abordam a diversidade em diferentes perspectivas:
raça, gênero, orientação sexual, deficiência e religião.
A articulação das ações de Responsabilidade Social com os temas sobre memória
cultural, produção artística e patrimônio cultural, diversidade e meio ambiente; a
promoção das ações de responsabilidade social que envolvam o reconhecimento e
valorização da região na qual o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU se localiza, fortalecendo a identidade cultural e histórica da região; a
atuação junto à comunidade acadêmica para disseminação e promoção da ética e da
cidadania; e a efetivação de ações que atendam aos assuntos sociais, à formação de
lideranças, desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com projetos
acadêmicos alinhados com o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo são
orientações definidas pela política de valorização da diversidade, do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Outrossim, de modo a
reafirmar a importância das ações previstas, a política prevê a criação de um Conselho
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade e a oferta de mecanismos de transmissão
dos resultados para a comunidade.
Deste modo, as ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente,
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e as ações
afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial,
constituem a prática pedagógica valorizada pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e corrobora para o desenvolvimento de habilidades
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profissionais, a partir da transversalidade curricular desses temas e das oportunidades
nas quais os estudantes aplicarão seus conhecimentos teóricos em situações práticas,
desenvolvendo competências profissionais inerentes ao projeto pedagógico do curso e
ampliando as competências do egressos.
3.16.2.2 Política para Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e
da Igualdade Étnico-Racial
A Responsabilidade Social, com o viés da inclusão social está relacionada ao
acesso de todos aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como base o respeito
às diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se, portanto, às
questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, informações e serviços,
bem como a valorização das expressões culturais, as escolhas religiosas, a diversidade
racial e a orientação sexual, sendo o princípio do respeito à diversidade o que mais
atende a questão da inclusão social.
A Política de Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e
da Igualdade Étnico-Racial do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU tem por objetivo a defesa dos direitos humanos e a promoção do direito
à diversidade cultural, a defesa dos direitos a igualdade étnico-racial, a busca da
igualdade de gênero, a garantia dos direitos das pessoas com necessidades específicas,
bem como, a diminuição da desigualdade social e o combate a todo tipo de
discriminação e preconceito. Para isso, contempla como diretrizes para inclusão e ações
afirmativas a promoção da inclusão e da acessibilidade plena às pessoas com deficiência;
o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade e permanência dos
estudantes com deficiência; a proposição de ações inclusivas de atenção e acolhimento
dos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desenvolvendo práticas que
otimizem a permanência e favoreçam o aprendizado desses estudantes; e o fomento de
ações e projetos em parceria com diversos cursos visando ao atendimento amplo e
multidisciplinar da pessoa com deficiência e outros transtornos.
A referida política assegurar que os temas sobre as ações afirmativas estejam
presentes de forma transversal e articulada com os conteúdos, práticas e ações em
todos os cursos ofertados pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU e que sensibilização da comunidade acadêmica ocorra por meio de ações
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e eventos que discutam apoio à pessoa com deficiência em diversos contextos sociais
de atuação.
O auxílio aos docentes envolvidos com alunos com deficiência na organização e
planejamento de suas atividades acadêmicas; o desenvolvimento de ações, projetos e
eventos de ações afirmativas no ambiente acadêmico; e a ampliação das competências
dos egressos por meio da inserção dos temas sobre ações afirmativas estão previstos na
política em questão.
Adicionalmente, a política assegura a inclusão de travestis e transexuais através
da possibilidade de serem chamados pelo nome social desejado no espaço acadêmico,
com o apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP); a identificação de práticas
inclusivas e disseminá-las como forma de fortalecer a inclusão; e a garantia do processo
de acessibilidade e inclusão referente a estudantes com necessidades educacionais
especiais originadas de deficiência intelectual, psicossocial, física, de deficiência visual,
auditiva e com transtorno do espectro autista.
A política recomenda, também, o incentivo para ações e práticas de
sustentabilidade que envolva discentes, docentes, administrativos e comunidade, no
ambiente econômico, ambiental e social; fortalecimento e ampliação das atividades de
atendimento e resolução de conflitos da comunidade de baixa renda pelo Núcleo de
Prática Jurídica; o incentivo da criação do Departamento de Demandas Coletivas pelo
Núcleo de Prática Jurídica, no intuito de auxiliar instituições na concretização de direitos
que atinjam o maior número possível de cidadãos, independentemente da situação
econômica; a ampliar as atividades do Núcleo de Práticas de Negócios para melhor
contribuir com a comunidade local; e o desenvolvimento de facilitadores para acesso a
um programa de financiamento para estudantes com baixo poder aquisitivo.
Outrossim, a referida política, visando o incentivo à realização de eventos,
debates, discussões e pesquisas identificando causas sociais relevantes, integrando o
valor das ações de inclusão social aos objetivos da instituição; a oportunidade de troca
de informações sobre as formas de viabilização de ações de inclusão entre a comunidade
acadêmica, o setor produtivo regional e a sociedade; a garantia de mecanismos de
transmissão dos resultados para a sociedade; e a promoção da cultura de respeito,
alteridade e valorização do outro e das minorias, estabelece a criação de um Conselho
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade.
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O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, conforme disposto
no Parecer CNE/CP nº 08/2012, oportuniza um espaço de reflexão, análise e
compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade humana, a
democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade livre, justa e
solidária, estimulando práticas sociais e educacionais fundamentadas no respeito aos
Direitos Humanos e igualdade étnico-racial.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem o
compromisso de promover uma educação de qualidade para todos, entendida como
direito humano essencial. Assim, a universalização da educação superior e a melhoria
da qualidade em todos estes níveis e nas diversas modalidades de ensino é tarefa
prioritária.
Uma concepção contemporânea de direitos humanos incorpora os
conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania
planetária, por sua vez inspiradas em valores humanistas e embasadas
nos princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da diversidade,
afirmando sua universalidade, indivisibilidade e interdependência.22

A Educação em Direitos Humanos e em Igualdade Étnico-Racial, no Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, encontra-se refletida em sua política de
educação para uma cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e
internacional, nos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na
sustentabilidade, na inclusão e na pluralidade.
3.16.2.3 Política de Desenvolvimento Econômico e Responsabilidade Social
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU aproxima
sua ação educativa da realidade e das necessidades regionais e locais por meio de
importantes relações de parceria com as esferas da administração pública, agências
governamentais, organizações da sociedade civil e representações comunitárias,
conforme disposto neste PDI e em sua Política de Desenvolvimento Econômico e
Responsabilidade Social. Essa Política é articulada com os objetivos e valores da IES e
tem, entre as suas diretrizes, as preocupações com a incorporação do desenvolvimento
econômico e responsabilidade social, em seu processo de desenvolvimento e em suas

MEC. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2191-plano-nacionalpdf&Itemid=30192>. Acesso em: 15 jun. 2018.
22
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metas de qualidade as políticas e regulamentações emanadas do MEC, com vistas a
melhor atender as necessidades do país em termos de educação superior; a articulação
do desenvolvimento econômico e da responsabilidade social com seus objetivos valores
institucionais; o relacionamento com a comunidade local, materializando a prática e as
ações acadêmico-administrativas de extensão, pautada na missão, valores, objetivos e
políticas institucionais estabelecidas; e o estabelecimento de um canal de comunicação
e atendimento da comunidade local, visando seu desenvolvimento, ao mesmo tempo
estabelecendo uma relação direta com o mundo real e factual, captando insumos
relevantes no âmbito do ensino, aprimorando o senso de compreensão da sociedade
real e de suas necessidades.
A referida política também estabelece como diretrizes o desenvolvimento de
valores sociais, contribuindo para a melhoria das condições sociais da comunidade
externa como um todo; a contribuição para o desenvolvimento do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e do Brasil pela escolha dos campos de
conhecimento a serem ensinados e pela definição de áreas de pesquisa e extensão que
contribuam neste sentido; a oferta de uma formação humanista, além da formação
profissional específica, oportunizando aos estudantes, assim como para demais
membros da comunidade acadêmica, experiências de engajamento comunitário e de
atuação em situações de enfrentamento de problemas concretos da sociedade; e o
fomento a ações de inclusão.
A garantia de uma Agenda Institucional de extensão que contemple ações de
responsabilidade social por meio de atividades permanentes, bienais, anuais, semestrais
e mensais; de um percentual mínimo da carga horária total dos cursos em projetos de
extensão universitária, privilegiando as linhas de extensão institucionais; da
disponibilização ao público externo o conhecimento adquirido por meio do ensino e
pesquisa, viabilizando assim a interação entre a Instituição e a sociedade; e da criação e
manutenção de um relacionamento sólido com as comunidades do entorno do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas -

FMU e com órgãos da

administração pública das diversas esferas que estejam em seu escopo de atuação,
fazem parte das orientações da Política de Desenvolvimento Econômico e
responsabilidade Social.
Para garantir a contribuição na melhoria das condições de vida da população, as
ações de responsabilidade social e desenvolvimento econômico regional são previstas
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na política em questão, bem como a participação em discussões que subsidiem a
elaboração de políticas públicas de interesse social e atuar como agente promotor dos
valores da democracia representativa.
Reforçando a importância da Instituição como agente transformador, a referida
política recomenda a atuação como agente promotor e difusor de novas tecnologias que
possibilitem a inclusão digital e o empoderamento das comunidades assistidas pelo
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e como agente de
inclusão, em sua magnitude, compreendendo a eliminação de barreiras arquitetônicas,
pedagógicas / metodológicas, atitudinais, comunicacionais e digitais.
A política em pauta orienta o fomento ao empreendedorismo na comunidade
acadêmica; o oferecimento, por meio do Núcleo de Prática em Negócios, de apoio e
orientação a empreendedores; a atualização sistemática das informações a respeito da
continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional, coletando e analisando
informações que permitam avaliar aspectos relacionados à inserção dos egressos no
mercado de trabalho, como condições de trabalho e renda e a continuidade dos estudos;
a comparação dos dados da situação atual dos egressos com as suas condições prévias
à realização da graduação e com seu percurso acadêmico; a realização de estudo
comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida; e a promoção de ações
reconhecidamente exitosas ou inovadoras.
A coerência entre as ações do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e a sua preocupação com o desenvolvimento econômico
e responsabilidade social evidencia-se por meio de ações esboçadas a seguir:
I. Implantação de cursos de graduação e pós-graduação que atendam às
necessidades de desenvolvimento do Rio de Janeiro e do Brasil, com
investimentos em áreas importantes para o Desenvolvimento Regional e
Urbano.
II. Engajamento da comunidade universitária em ações de voluntariado que
contribuam para o bem-estar social gerando um grande impacto nas
comunidades onde a Instituição está presente. Por intermédio das
diretrizes constantes na Política de Extensão, os projetos encontram
embasamento para sua atuação. Consiste em uma premissa da extensão
comunitária do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU desenvolver ações de longo prazo, que efetivamente
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contribuam para a promoção das mudanças desejadas pela população e
de maneira concentrada, em localidades previamente definidas,
buscando obter os benefícios sinérgicos da prática interdisciplinar.
III. Promoção de espaços de debate sobre temas de interesse público,
fortalecendo os princípios da democracia representativa e contribuindo
com a gestão pública através da apresentação de propostas voltadas para
o desenvolvimento das regiões em que o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU atua. Nesta linha, a Instituição
discute temas importantes para a sociedade, como a diversidade étnicoracial, ao planejamento urbano, à segurança pública, ao combate à
pobreza e à saúde coletiva.
IV. Os resultados em termos de desenvolvimento econômico regional são
contundentes se observado o desempenho dos indicadores acadêmicos
nacionais como IGC, CPC, ENADE, avaliações in loco e muitos outros
indicadores adotados pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e que balizam suas metas, denotam
resultados de aprendizagem relevantes por parte dos estudantes.
A Responsabilidade Social é entendida de forma mais ampla que extensão,
envolvendo aspectos gerenciais e de conduta administrativa, além da conexão com a
comunidade no entorno. Essa função é um diferencial do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e da Rede Laureate, ilustrada pelo slogan Here
for Good. Além disso, Responsabilidade Social é uma das funções desempenhadas pela
Área de Qualidade Acadêmica e sua existência encontra respaldo na missão
institucional. Por sua amplitude, as atividades são conduzidas com base em diferentes
iniciativas: há uma Agenda Institucional de extensão contemplando atividades
permanentes, bienais, anuais, semestrais e mensais, tais como:
I.

atividades permanentes: se referem às parcerias governamentais e não
governamentais;

II.

atividades bienais se referem basicamente à certificação de Empresa B;

III.

atividades anuais englobam várias iniciativas: (i) Prêmio Here For Good,
promovido pela Laureate; (ii) reconhecimento institucional pelo grau de
envolvimento com causas sociais; (iii) Global Days of Services, promovido
mundialmente pela Laureate, reforçando o compromisso social da
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Instituição; (iv) Semana da Responsabilidade Social, onde todos os cursos
se envolvem de alguma forma;
IV.

atividades semestrais dão conta de outras iniciativas: (i) Trote Solidário,
que engloba a Ação do Bem; (ii) Rodas de Conversa, que discutem a
diversidade, envolvendo toda a comunidade acadêmica ao redor de
temas como orientação sexual, raça, religião, gênero, deficiências,
posicionando a Instituição e o regime disciplinar aplicável a questões de
intolerância e à prática de bullying; e

V.

atividades mensais baseadas em: (i) Agenda Cultural, conhecida como
“15x15”; (ii) Agenda de Doações.

Todas as ações da agenda são importantes, mas pelo lastro conferido, destaque
é dado ao processo rigoroso de avaliação conduzido pelo B-Lab, certificação conquistada
em 2015 e recertificação conquistada em 2017. O Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU tornou-se uma Empresa de Benefício Público ou Empresa
B, reconhecida por gerar impacto positivo na sociedade. O certificado tem validade de
2 anos. Abaixo observa-se as articulações com os propósitos das Empresas B:

FIGURA 23 - ARTICULAÇÕES E PROPÓSITOS DAS EMPRESAS B.

FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

Também merece destaque especial a Semana de Responsabilidade Social que,
ao envolver ações de extensão de vários alunos e cursos da Instituição, cumpre com o
que orienta o Plano Nacional de Educação (2014-2024), assegurando, no mínimo, 10%
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da carga horária total dos cursos em projetos de extensão universitária, privilegiando as
linhas de extensão institucionais, e disponibilizando ao público externo o conhecimento
adquirido por meio do ensino e pesquisa, viabilizando assim a interação entre a
Instituição e a sociedade.
São exemplos de práticas inovadoras e exitosas as parcerias do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU com a Agência do Bem,
organização não governamental que atua com o voluntariado, e com o Vestibular
Solidário; o atendimento gratuito das Clínicas-Escola à comunidade; o Núcleo de Apoio
Fiscal (NAF) que atende ao contribuinte e ao pequeno empreendedor; e todas as ações
de responsabilidade social já desenvolvidas.
Mais do que tão somente ouvir falar, alunos, docentes e funcionários são
instigados a conhecer de perto e se envolver com as questões da comunidade.
3.16.2.4 Política para Modalidade de Educação a Distância (EaD)
De acordo com o Decreto nº 9.057, de 25/05/2017, Artigo 1º, “considera-se
educação a distância a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos
diversos” (MEC, 2017).
A concepção da Política para EaD adotada pela Instituição abrange todas as
disciplinas e Cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância de Graduação
(Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de Tecnologia, do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e é coerente com as bases legais, e
encontra-se em conformidade com este PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
resultando da construção de um processo educativo fortemente baseado em novas
tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-based, tendo objetivos a
garantia do alinhamento entre a base tecnológica institucional com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI); o estabelecimento de responsabilidades e
definições das disciplinas e dos cursos praticados na modalidade a distância, em
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consonância com o PDI e com a legislação vigente, em prol da formação do estudantes
conforme descrito no PPC; e o estabelecimento de critérios e condições de oferta dos
cursos nos polos de apoio às atividades presenciais.
A Política para Modalidade EaD estabelece como diretrizes a garantia do
processo educativo mediante aprendizagem colaborativa e significativa mediada por
docentes, por meio das TIC’s; a possibilidade de uma relação de aprendizagem que
supere as dimensões de espaço/tempo e que desenvolva competências, habilidades e
atitudes necessárias para a formação dos futuros profissionais, respeitando a autonomia
do estudante para estudar e o exercício constante de articulação entre teoria e prática,
currículo e vida profissional; a priorização do uso da metodologia ativa nas disciplinas e
cursos oferecidos na modalidade de EaD; o incentivo à mediação didático-pedagógica
com a participação ativa pela busca do conhecimento por meio de experiências reais ou
simuladas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de resolver problemas com
sucesso; e a fundamentação nos seguintes pilares pedagógicos:
I.

estudo individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que
permitem ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para
pesquisar, estudar e resolver problemas com autonomia, respeitando o
seu ritmo de aprendizagem;

II.

estudo mediado: a interação entre estudantes e docentes auxilia no
processo de aprendizagem com trocas síncronas e assíncronas;

III.

estudo colaborativo: a interação e socialização de conhecimentos
construídos nas disciplinas permitem uma troca constante entre
estudantes e docentes;

IV.

estudo ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais
estimulam processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o
engajamento e a distensão do aprendizado formal; e

V.

estudo mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de
participação

e

interação

na

construção

do

conhecimento

e,

consequentemente, melhores resultados de aprendizagem e de
pesquisa.
A referida política preconiza o favorecimento, por meio das Tecnologias de
Informação e Comunicação, da geração de novos conhecimentos; a viabilização de
novos negócios e oportunidades; a garantia do ensino em bases tecnológicas - sem

304

PDI - 2018-2022
prescindir de valores referentes à formação integral e humanística do indivíduo destacando a “competência tecnológica”; a estruturação da concepção institucional,
oferta de EaD e o próprio AVA (Blackboard) com base nas Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação - NTIC’s; e a garantia dos cinco conceitos norteadores do
EaD atual:
I.

acessibilidade: materiais didáticos acessados a qualquer tempo;

II.

mobilidade: conteúdos acessados por meio de tablets, smartphones e
computadores, além de e-books;

III.

interatividade: objetos de aprendizagem interativos, baseados em um
intenso processo que envolve dialogismo, hipertextualidade e
multimediatização, garantindo a transmissão de conteúdos de forma
mais intuitiva e dinâmica;

IV.

interação: conjunto de ferramentas que garantem a possibilidade de
comunicação e interação entre estudantes e docentes por meio de
ferramentas textuais e audiovisuais;

V.

cooperação: incentivo aos estudantes para que compartilhem materiais
e produzam conhecimentos de forma colaborativa.

São assegurados, ainda, pela política em questão, a potencialização do processo
educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a distância por meio de mecanismos
efetivos de interação e comunicação que permitem executar em profundidade o PPC; a
garantia da acessibilidade digital e comunicacional; garantia da cooperação entre seus
usuários: coordenadores, docentes e estudantes, por meio do acesso aos seus recursos
didáticos 24 horas, 7 dias da semana, com segurança do registro de seus dados; e a
padronização dos canais de interação e comunicação em todas as disciplinas, facilitando
a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus recursos e do modelo
educacional operado.
Ademais, a Política para a Modalidade EaD estabelece, também, a prestação de
suporte pedagógico aos estudantes; provimento de atendimento psicopedagógico
àqueles com deficiências ou necessidades especiais; a garantia, no processo de avaliação
institucional, da avaliação periódica da oferta de disciplinas EaD e das TIC’s utilizadas,
pelos estudantes e equipe pedagógica; e a disposição de base tecnológica alinhada com
os projetos pedagógicos dos cursos, observando a formação pretendida para os
discentes e considerando as condições reais da localidade de oferta.
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Destaca-se que a base tecnológica do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU está alinhada com o projeto pedagógico, observando a
formação pretendida para os discentes e considerando as condições reais da localidade
de oferta.
Outrossim, a política em pauta estipula as diretrizes para implementação de
polos de apoio às atividades presenciais; as responsabilidades – do estudante, da
Instituição, do corpo docente e tutorial, do NEaD, da equipe multidisciplinar, da equipe
de tecnologia educacional, da equipe de Design Educacional, da Equipe de Produção de
Materiais Didáticos e do Polo de Apoio às Atividades Presenciais -; e as definições – das
disciplinas ofertados na modalidade a distância em cursos presenciais, dos cursos
ofertados na modalidade a distância em cursos presenciais, das concepções
metodológicas para oferta de disciplinas e cursos na modalidade a distância, dos
Recursos Tecnológicos e Didáticos, do acompanhamento e formação dos estudantes, do
Núcleo de Educação a Distância – NEaD, do planejamento de oferta de novos cursos na
modalidade de educação a distância e abertura de novos polos de apoio às atividades
presenciais e das atribuições do corpo docente e tutorial.
3.16.2.5 Política de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático
As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância utilizam
materiais previamente concebidos, denominados referenciais e complementares,
detalhados no Projeto Pedagógico. Todos esses materiais são disponibilizados
integralmente no formato eletrônico no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(Blackboard) previamente ao início das aulas. Seus processos de produção e
disponibilização on-line estão formalizados, com indicadores bem definidos. Desta
forma, a Política de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático abrange
todas as disciplinas e Cursos ofertados na modalidade de Educação a Distância de
Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de Tecnologia, do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e tem como objetivos o
estabelecimento das diretrizes da produção de materiais didáticos das disciplinas
ofertadas na modalidade de educação a distância e o estabelecimento das diretrizes,
responsabilidades e definições sobre a destruição dos materiais.
A referida política estabelece como diretrizes a elaboração dos materiais
instrucionais a partir dos Planos de Ensino das disciplinas, alinhados aos Projetos
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Pedagógicos dos Cursos; a implantação de equipe multidisciplinar, composta pelos
Docentes Autores do Plano de Ensino, por Especialistas em Qualidade Acadêmica, por
Especialistas em Regulação e Suporte Acadêmico e pela equipe técnica de produção EaD
(webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, etc.),
responsável pelo sistema de produção e distribuição do material didático; a definição,
por meio de equipe multidisciplinar, dos elementos basilares dos materiais referenciais;
e a validação dos materiais referenciais, considerando uma linguagem inclusiva, área de
abrangência, coerência teórica e acessibilidade metodológica, comunicacional e
instrumental, além das orientações e indicações para a organização dos materiais
complementares disponibilizados aos estudantes.
É previsto na política em questão a garantia de mecanismos efetivos de interação
e comunicação que permitem executar em profundidade o Projeto Pedagógico do
Curso; a garantia de estratégias de acessibilidade digital e comunicacional; a
possibilidade da cooperação entre seus usuários: coordenadores, docentes, tutores e
estudantes, assegurando acesso aos seus recursos didáticos 24 horas, 7 dias por
semana, com segurança do registro de seus dados; a disponibilização de mecanismos de
comunicação e interação, tais como: trilhas de aprendizagem, avisos semanais, SMS, email, Fórum Fale com o(a) Professor(a)/Tutor(a), contatos, telefone, comunidade do
curso, Fórum Temático, webconferência, blog, wiki e encontros presenciais; e a
disponibilização do material didático por diferentes mídias, suportes e linguagens.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU assegura
por meio da sua Política de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático o
apoio à produção de material autoral pelo corpo docente; a padronização dos canais de
disponibilização em todas as disciplinas, facilitando a familiarização dos estudantes com
o AVA (Blackboard) e seus recursos; e a produção e distribuição do material didático
composto por material referencial e complementar, sendo:
I.

o material referencial composto pelo conteúdo de referência da
disciplina, desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em
formato de livro eletrônico e objetos de aprendizagem; e

II.

o material complementar composto por conteúdos criados ou
selecionados pelos docentes e tutores para auxiliar os estudantes na
compreensão do material referencial. Trata-se de uma seleção de
materiais de apoio, em diferentes formatos, reunindo sugestões de
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leituras

complementares,

arquivos

sonoros,

vídeos,

softwares,

ilustrações, entrevistas, indicações de sites, sugestões de filmes e
softwares. Seu principal objetivo é contextualizar e estimular o
aprofundamento no tema de estudo.
Visando o material utilizado a política em pauta, ratifica a organização dos livros
eletrônicos respeitando os conteúdos previstos nas ementas das disciplinas e seu
respectivo Plano de Ensino; a disponibilização de livros eletrônicos com predominância
da linguagem dialógica e a concepção andragógica e significativa, relacionando os
conteúdos ao cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas; a disponibilização de
variados objetos de aprendizagem que destacam conceitos, reforçando ideias contidas
no livro eletrônico, tais como ilustração, animação, vídeo, arquivo sonoro, game etc.; e
o favorecimento de objetos de aprendizagem que têm como objetivo principal
proporcionar a interação.
Outrossim, a própria política assegura o atendimento à demanda do sistema de
controle de produção e distribuição de material didático, a viabilização do plano de
atualização do material didático que atenda à dinamicidade do processo e considere
além da atualização curricular e dos Planos de Ensino, a evolução dos materiais
referenciais e complementares, bem como de suas ferramentas; a utilização de
inúmeras estratégias, adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais
diferentes áreas; e a divulgação dos planos de ensino são divulgados aos estudantes
antes do início das aulas e publicados no Blackboard.
Adicionalmente, a referida política estipula as responsabilidades – do estudante,
da Instituição, do corpo docente e tutorial, do NEaD, da equipe multidisciplinar, da
equipe de tecnologia educacional, da equipe de Design Educacional, da Equipe de
Produção de Materiais Didáticos e do Polo de Apoio às Atividades Presenciais -; as
definições – da concepção e Elaboração dos Materiais Didáticos Definições
contemplando o material referencial e complementar, do Sistema de Controle e
Produção dos Materiais Didáticos, da Distribuição dos Materiais Didáticos, dos Recursos
Tecnológicos e Didáticos, dos Aspectos de Acessibilidade Digital e do Plano de
atualização do material didático -; e o fluxo de produção de materiais.
3.16.2.6 Política de Apoio à Participaçãoe em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos e
Culturais e Cursos de Desenvolvimento Pessoal e Profissional para Docentes, Técnico-
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Administrativos e Tutores
Alinhada com as Políticas de Desenvolvimento Docente e de Capacitação e
Formação Continuada, a Política de Apoio à Participação em Eventos Científicos,
Técnico, Artístico e Culturais objetiva o desenvolvimento profissional e pessoal dos
docentes, técnico-administrativos e tutores, estabelece como diretrizes a garantia de
privilegiar o mérito indiscutível, assim como a participação destacada, relevante e de
maior expressão na inovação e atualização do conhecimento; de favorecer a concessão
do apoio para colaborador que demonstre participação destacada como conferencista
convidado, debatedor convidado ou presidente em sessões de eventos; palestrante
convidado para a apresentação completa de trabalho em sessão regular do evento; da
participação com apresentação de trabalho, comprovadamente aceito, pela organização
do evento; e de condicionar a concessão do apoio à relevância acadêmica do evento
para a área a que o colaborador está vinculado, bem como a relevância para a
Instituição.
A referida política, também direciona para o compromisso do participante em
elaborar e apresentar relatório técnico sobre o evento e sua participação, nota escrita
de sua participação para publicação interna e relato aos demais colaboradores de sua
área, em reunião acordada com o superior imediato; a potencialização do
desenvolvimento de competências individuais e coletivas, buscando a excelência na
qualidade acadêmica e o alcance das metas institucionais; o estímulo à participação em
eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento
profissional e pessoal, além da qualificação por meio dos cursos de graduação e
programas de mestrado e doutorado; e o estabelecimento de diretrizes e critérios para
a realização de treinamentos, cursos e/ou workshops para colaboradores do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, desde a identificação da
necessidade, fornecedor, aplicação, avaliação de satisfação e de eficácia e indicadores.
A detecção de necessidades de formação e, simultaneamente, o provimento de
condições para o desenvolvimento pessoal, preparo técnico e comportamental,
necessários para melhorar o seu desempenho profissional; a permissão para que o
docente, o técnico-administrativo e o tutor compareçam a eventos externos, sempre
que tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o
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evento e aprovado pelo respectivo gestor e a realização eventos internos de cunho
científico, técnico, artístico e cultural, estão previsto na política em questão.
Do mesmo modo, a política prevê o apoio e motivação à capacitação acadêmica
e profissional do corpo de profissionais, visando aprimorar os instrumentos e as
estratégias de atuação no processo do trabalho, atualizando-os periodicamente,
conforme os avanços da tecnologia disponíveis em suas áreas, integrando-os aos
interesses do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; o
desenvolvimento competências comportamentais, em consonância com a cultura
organizacional, de visão de futuro e de missão social e científica; e o incentivo à
participação dos profissionais na implementação de suas tarefas, instrumentalizando-os
para o exercício de suas funções.
Outrossim, a coerência entre as ações do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e a sua preocupação com o desenvolvimento dos
docentes, técnico-administrativos e tutores evidencia-se por meio de ações esboçadas
no oferecimento de eventos científicos, técnico, artístico e culturais; na proposição de
eventos que propiciem do desenvolvimento pessoal e profissional; e no apoio financeiro
ou logístico para participação em eventos internos e externos, locais, nacionais e
internacionais.
3.16.2.7 Política de Comunicação com a Comunidade Externa e Interna
A política de Comunicação do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU visa estabelecer as diretrizes de Comunicação da
Instituição junto aos seus públicos de interesse. Desta forma, a comunicação da
Instituição com seus diversos públicos deve ser promovida de forma sistemática e
coordenada, em um processo contínuo de construção e consolidação do
posicionamento da Instituição, fortalecendo sua credibilidade e considerando seus
pilares estratégicos: tradição, inovação, qualidade acadêmica, internacionalidade e
empregabilidade, responsabilidade social, trazendo benefícios significativos para a
sociedade.
Os processos comunicacionais visam assegurar que a comunicação do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU seja estratégica e integrada,
considerando a sua missão, visão e plano de negócio.

Para isso, a Política de

Comunicação com a Comunidade Externa e Interna estabelece como diretrizes que a

310

PDI - 2018-2022
marca do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é o principal
patrimônio da Instituição, pois representa a sua missão e seus valores, traduzindo sua
excelência acadêmica e de gestão. Portanto, toda a comunicação da instituição deve
pautar-se no fortalecimento de sua marca em todas as esferas.
A referida política assegura que a Comunicação do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU deve ser feita de forma transparente, aberta
e interativa em todos os seus níveis, demonstrando sempre sua preocupação ética e o
respeito com seus públicos de interesse. Sendo que, no âmbito externo, as ações de
comunicação devem ter foco na divulgação dos diferenciais da Instituição, além de
destacar sua missão institucional com a divulgação das suas iniciativas de
responsabilidade social, cultural e ambiental, fortalecendo assim sua reputação. De
modo complementar, no âmbito interno, as ações de comunicação devem disseminar a
visão, missão e valores da Instituição para toda a comunidade acadêmica, bem como o
respeito ao seu código de ética, além de promover a divulgação das atividades
acadêmicas de forma a provocar o senso de pertencimento e orgulho em toda a
comunidade.
Os canais de comunicação e sistemas de informação devem favorecer a interação
entre a comunidade interna e externa, estabelecendo fluxos de comunicação efetivos e
são previstos na política em questão e devem assegurar a comunicação com os públicos
de Interesse, a saber: estudantes e egressos de Graduação, Pós-Graduação e cursos de
Extensão; professores, tutores e gestores acadêmicos; dirigentes e funcionários técnicoadministrativos; estudantes e egressos do Ensino Médio e pessoas com interesse no
ensino superior; formadores de opinião: meios de comunicação (mídia tradicional e
influenciadores digitais) e instituições reguladoras da área de educação; sociedade; e
Órgãos Governamentais.
A política em pauta estabelece, ainda, a gestão da comunicação, a comunicação
institucional, as relações com a Imprensa, o planejamento, organização e realização de
eventos e ações institucionais, a publicidade, a gestão dos sites institucionais e de
campanhas de mídias digitais da Instituição e a gestão dos Canais de Comunicação
interna e externa - Portal do Aluno, Portal do Professor, Secretaria, Central de
Atendimento ao Aluno (CAA) e Central de Atendimento ao Candidato (CAC), Central de
Atendimento ao Docente (CAD), Blackboard, Intranet FMU, Murais, Portal da FMU,
Mídias Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube e Workplace), Call
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Center e Chat de Atendimento, Ouvidoria, e-mail Institucional, Plataformas de Difusão
da Informação e Formação de Redes: OneCampus, OneFaculty e OneFolio.
Para estabelecer uma comunicação mais eficaz com o público externo, a Política
de Comunicação, prevê o desenvolvimento de estratégias de comunicação específicas
para cada um dos públicos a serem atingidos, considerando as suas especificidades e
buscando contribuir para a consolidação da imagem de uma Instituição que se
compromete com a melhoria e o desenvolvimento social:
Para os candidatos a política estabelece a comunicação direta nas escolas de
Ensino Médio e a Central de Atendimento ao Candidato (CAC). Para os egressos são
previstos grupos no Facebook e University Page no LinkedIn do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Para a sociedade em geral, é assegurada a
divulgação de informações relacionadas à instituição a partir do relacionamento com a
imprensa (rádio, TV, jornais e sites), formadores de opinião e entidades representantes
de categorias, Portal da FMU, Redes Sociais e Campanhas Publicitárias.
3.16.3 POLÍTICAS DE GESTÃO
As políticas de Gestão têm por objetivo estabelecer princípios de organização e
gestão capazes de nortear a ação institucional, definindo sua estrutura, dinâmica e
funcionamento para atender a complexidade que caracteriza os processos de um Centro
Universitário.
Pode-se caracterizar as políticas de gestão institucional do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU por meio das dimensões balizadoras de
seu modus operandi, quais sejam:
a) democrática, uma vez que os gestores e beneficiários dos resultados da ação
desenvolvida são envolvidos no processo decisório e no seu acompanhamento, controle
e avaliação, sob a forma de representação e/ou diretamente;
b) tradicional, pela adoção da colegialidade, permitindo compartilhar os
objetivos e os significados da missão e da visão dela decorrentes, que constituem a
identidade do Centro Universitário, com todos os seus atores agentes;
c) propositiva, na medida em que é uma gestão que se insere no contexto
socioeconômico, político e cultural regional, adotando uma postura proativa em termos
de desenvolvimento humano sustentável e considerando as permanentes mudanças do
cenário internacional; e
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d) educacional, por considerar a educação sob o enfoque de um processo
emancipatório humano e, como tal, um bem público adotando a identidade de uma
instituição privada de educação superior. As ações decorrentes de uma política de
gestão solidamente alicerçada nessas dimensões, servem de contexto, na medida em
que impregnam todos os processos e atividades institucionais.
A gestão do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU,
que emana de sua Reitoria, envolve um conceito amplo de administração que não se
limita a aspectos administrativos rotineiros. Suas formas relacionais, expressas no plano
das concepções (documentos institucionais), concretizam-se nas práticas adotadas em
relação ao processo de tomada de decisão e de desenvolvimento de ações institucionais,
coerentes com uma racionalidade comunicativa, ancorada no diálogo, que perpassa, no
âmbito local, regional, nacional e internacional, as relações com:
a) todos os elementos componentes (Escolas, cursos, setores, corpo docente,
discente e técnico-administrativo);
b) o mundo do trabalho e organismos da sociedade civil; e
c) os órgãos governamentais.
Seu componente formal, a dimensão estrutural e organizacional, é descrita nos
seus documentos normativos - Estatuto e Regimento Geral - que dão conta de sua
democratização e distribuição de poder.
Seu componente dinâmico, real, vivo e histórico encontra na liderança
institucional, voltada para práticas sociais impregnadas de um grande senso de
comunidade, a própria mola propulsora da ação de seus colegiados e da construção da
identidade do Centro Universitário, que se reconhece como uma Instituição que
aprende. Digno de ênfase, nesse componente, é o cuidado da gestão institucional pelo
clima de trabalho que favorece uma rede de relações entre os integrantes do corpo
social (seu principal patrimônio), reconhecidos como atores agentes, e deles para com
a Instituição.
Outro aspecto da gestão do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU é sua abertura para o mundo exterior, uma vez que sua ação percorre o
intramuros, mas não esquece o extramuros da Instituição. Isso dá solidez a uma ação
educativa responsável, socialmente falando.
Em termos de gestão do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU podemos afirmar que ela favorece à cultura institucional inclusiva (seu

313

FMU
ethos), que impregna toda a ação educativa em termos de normas, valores, crenças,
formas de conceber a educação superior, a formação dos alunos, as situações de
conflito, as diferenças entre os grupos, as metodologias de ensino, as relações
interpessoais, os estilos de trabalho etc.
Por ser uma gestão institucional favorecedora dessa cultura institucional
inclusiva, com valores compartilhados, por entender o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU como uma Instituição que aprende, é que essa
gestão imprime, como marca de ação sua já referida colegialidade, ou seja, tem
consciência de compartilhar os objetivos e os significados da identidade da instituição
com todos os seus atores agentes. As políticas de gestão do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU estão:
a) representadas neste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com seu
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), ao qual está subordinada a administração dos
meios materiais e tecnológicos da Instituição;
b) traduzida na organização acadêmica e nas relações com o quadro de pessoal,
definidas em seu Estatuto e Regimento Geral; e
c) consubstanciada na ação administrativo-acadêmica propriamente dita,
desenvolvida nos programas institucionais, projetos e atividades de ensino, de pesquisa
e de extensão.
As orientações deduzidas dos fundamentos e princípios, institucionalizados em
suas políticas e diretrizes, estão agrupados a seguir:
3.16.3.1 Política de Desenvolvimento Docente
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU instituiu uma Política de Desenvolvimento
Docente que oportuniza a formação desses profissionais no âmbito do seu exercício, em
consonância com o PDI. A partir desta política de incentivo, institui-se um programa de
formação docente estruturado no âmbito de toda a comunidade docente do Centro
Universitário e contemplando ações específicas de capacitação e formação continuada,
traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e à distância, atividades
de extensão, formação para línguas estrangeiras, incentivo às estratégias de pesquisa e
inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. As
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necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando subsídios dos
processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de cursos, gerências de escola,
reitoria e levantamentos feitos com os próprios docentes. Uma das ferramentas
utilizadas para promover o desenvolvimento docente é o Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI) de cada professor que está diretamente relacionado ao feedback
semestral que ele recebe do seu coordenador de curso, com base na avaliação discente,
autoavaliação sobre seu desempenho semestral e a avaliação do próprio coordenador
de curso.
A capacitação docente e a formação continuada estão pautadas na Política de
Desenvolvimento Docente e têm por objetivo promover ações de atualização técnica,
didática e pedagógica do quadro de docentes, potencializando o desenvolvimento de
competências individuais e coletivas, buscando a excelência na qualidade acadêmica e
o alcance das metas institucionais. Estes objetivos foram assim instituídos, para garantir
a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal, além da qualificação por meio dos programas de mestrado e
doutorado. As diretrizes da Política de Desenvolvimento Docente estão pautadas na
garantia da sua aplicabilidade a todo o corpo docente do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; no aproveitamento, nos treinamentos, cursos
e/ou capacitação de pessoal, os docentes especializados em cada área; na garantia da
qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pós-graduação, dentro dos
critérios estabelecidos para concessão de bolsas de estudos; e no estímulo à
participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional.
A Política de Desenvolvimento Docente estabelece, também, o fomento para a
interlocução dos docentes da instituição, com os demais da Rede Laureate, em âmbito
nacional e internacional, enriquecendo o processo de ensino, pesquisa/investigação,
extensão, pós-graduação, produção acadêmica e utilização de novas tecnologias
educacionais; a valorização e o reconhecimento de boas práticas em educação,
incentivando a contínua qualificação da atuação docente; o desenvolvimento e/ou
fomento das ações voltadas ao desenvolvimento docente, fortalecendo assim a
qualidade de ensino, as boas práticas pedagógicas e as competências profissionais; e o
aprimoramento e sustentação da plataforma do OneFaculty e a disponibilização dos
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módulos para a capacitação ofertada aos docentes das instituições integrantes,
fomentando as boas práticas pedagógicas, o aperfeiçoamento das competências
profissionais e a troca internacional de experiências.
O apoio às campanhas de comunicação; a atualização da base de participantes;
o apoio na estratégia de capacitação; a recomendação para a realização de 20 horas de
capacitação por semestre, o que é também um dos pré-requisitos para qualificação no
Prêmio de Excelência Profissional Acadêmica, realizado semestralmente pelas
Instituições; o planejamento das ações de desenvolvimento acadêmico e de capacitação
docente; e a produção de material didático de cursos, certificados e ações de
capacitação docente, também estão previsto na referida política.
Igualmente a política em questão recomenda a coordenação, divulgação da
oferta e andamento do Programa Transforma; o acompanhamento e suporte aos
docentes para o andamento dos cursos oferecidos; o planejamento e a produção de
cursos e outras ofertas de desenvolvimento docente em nível internacional; o apoio na
divulgação e ações de comunicação das ações de desenvolvimento aos docentes; a
contribuição para a estratégia e planejamento do Programa Transforma; a atualização
da base de participantes do Programa Transforma semestralmente; o acompanhamento
da participação dos docentes nos programas de desenvolvimento; e a criação,
consolidação e publicização das práticas de desenvolvimento, capacitação e formação
continuada docente.
Destaca-se que o Programa Transforma, disponibilizado no portal do OneFaculty,
oferece uma formação contínua aos docentes, de acordo com o modelo acadêmico da
Rede Laureate e com as competências necessárias à função, viabilizando um padrão de
qualidade esperado nos resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. O
Programa Transforma é formado por cinco trilhas de desenvolvimento, compostas por
módulos que contemplam conteúdo específico aplicado ao contexto brasileiro e
módulos desenvolvidos pela equipe do Laureate Office of Learning & Innovation (L&I).
As trilhas são:
a) Trilha Faça Parte: conhecer e praticar a cultura Laureate, a fim de alinhar
a prática docente aos objetivos institucionais;
b) Trilha Planeje e Implemente: planejar e implementar o processo de
ensino e aprendizagem;
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c) Trilha Avalie: criar avaliações diagnósticas, formativas e somativas que
sustentem os resultados da aprendizagem;
d) Trilha Inove: utilizar recursos inovadores na prática docente; e
e) Trilha das Escolas: complementar o desenvolvimento docente com
módulos específicos de cada área do conhecimento.
3.16.3.2 Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo TécnicoAdministrativo
A Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo TécnicoAdministrativo estabelece em suas diretrizes a garantia da concessão de bolsas de
estudos, a qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pós-graduação,
dentro dos critérios estabelecidos; o estímulo à participação em eventos científicos,
técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional;
o incentivo à formação continuada do corpo técnico; a oferta de cursos, voltados à
atuação específica, a partir das demandas detectadas nas avaliações institucionais; a
oferta de cursos de relações interpessoais, para o bom desempenho profissional; e a
possibilidade de atualização de conhecimentos em novas tecnologias.
O

planejamento

e

acompanhamento

do

desenvolvimento

de

seus

colaboradores; a criação de oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio
de cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins; a elaboração de matriz
de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do nível técnico e operacional,
revisando-a em cada ano; a implementação da oferta de programas de qualificação
próprios; e a criação, consolidação e publicização das práticas de capacitação e
formação continuada para o corpo técnico-administrativo também estão prevista na
referida política.
A Instituição considera que a ação administrativa só terá sucesso se executada
por uma equipe competente, motivada e suportada por: (a) boa seleção de
colaboradores, alinhada com o perfil institucional; (b) adequada gestão de pessoas,
exercida pela liderança; (c) permanente aperfeiçoamento; e (d) recompensa por
desempenho. Assim, objetiva-se o estabelecimento diretrizes e critérios para a
realização de treinamentos, cursos e/ou workshops para colaboradores do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, desde a identificação da
necessidade, fornecedor, aplicação, avaliação de satisfação e de eficácia e indicadores;

317

FMU
a detecção de necessidades de formação e, simultaneamente, dar condições para o
desenvolvimento pessoal, preparo técnico e comportamental, necessários para
melhorar o seu desempenho profissional; o estímulo à participação em eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais; o incentivo à formação continuada do corpo
técnico-administrativo; a atração, o desenvolvimento e a retenção de talentos; o
aumento do nível de valorização das pessoas; a criação de sistema de remuneração que
reconheça méritos e valores; o aprimoramento do processo de comunicação interno; o
investimento na cultura institucional e no aperfeiçoamento de seus processos; a criação
de agentes integradores do ambiente interno; e a criação de sistemas de procedimentos
que aumentem a sinergia entre os departamentos.
Cabe destacar que a estruturação dos recursos humanos do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU está devidamente qualificada e alinhada
à filosofia institucional tem como base as diretrizes para contratação de profissionais
com perfil e competências técnicas e comportamentais estabelecidas na cultura
organizacional; a integração dos profissionais nos processos de Recursos Humanos; o
apoio e motivação a capacitação acadêmica e profissional do corpo de profissionais,
visando aprimorar os instrumentos e as estratégias de atuação no processo do trabalho,
atualizando-os periodicamente, conforme os avanços da tecnologia disponíveis em suas
áreas, integrando-os aos interesses do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU; o desenvolvimento de competências comportamentais,
em consonância com a cultura organizacional, de visão de futuro e de missão social e
científica.
Outrossim, a Área de Recursos Humanos direciona também para o incentivo à
participação dos profissionais na implementação de suas tarefas, instrumentalizando-os
para o exercício de suas funções; a busca de uma política de remuneração equiparada
ao mercado de atuação, coerente à qualificação profissional e com os resultados
atingidos; e a promoção de um clima organizacional humanizado, favorável ao
desenvolvimento da Instituição, dentro de um ambiente de mútua cooperação e
respeito.
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3.16.3.3 Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Professores-Tutores e
Tutores Presenciais e a Distância
Professores-tutores e tutores presenciais são os atores que mais interagem com
os estudantes, daí a importância de terem formação acadêmica na área da disciplina,
conhecimento especializado dos temas abordados e disposição didática para o EaD, o
que engloba o uso adequado de estratégias de comunicação, metodológicas e de
relacionamento, além do próprio domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
professores-tutores e tutores presenciais são capacitados para atuar em EaD e para
utilizar o AVA. Essa capacitação orientada para fins educacionais contempla: TIC’s;
potencialidades da Internet, incluindo ferramentas e recursos web disponíveis;
especificidades do ambiente virtual; estratégias de ensino-aprendizagem; e indicadores
de qualidade no EaD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem
suporte técnico e pedagógico e têm a oportunidade de trocar informações sobre
melhores práticas, o que facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de
retenção e sucesso acadêmico dos estudantes. Ainda são disponibilizados na área virtual
de apoio: manuais e tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem,
bancos de questões e de atividades, animações, etc.).
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação pedagógica,
todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e pela equipe
pedagógica através dos relatórios de avaliação.
A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é responsável pelo
aprimoramento e capacitação do corpo de professores-tutores e tutores presenciais do
Centro Universitário da FMU. Os professores-tutores recebem suporte técnico e
pedagógico fornecido pela equipe de NEaD, por meio de reuniões presenciais e a
distância e troca de informações por meio de recursos de comunicação online.
As Políticas de Recursos Humanos, a Política de Capacitação para o Corpo
Técnico-Administrativo e a Política de Desenvolvimento Docente do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU estão centradas na seleção
e manutenção de profissionais que se destaquem pelo caráter e competência com que
desenvolvem suas atividades, visando contribuir para a excelência acadêmica da
Instituição. São essas as políticas que asseguram a capacitação e formação continuada
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também para o corpo de professores-tutores e tutores presenciais. Para isso, a
instituição planeja e acompanha o desenvolvimento de seus colaboradores, criando
oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio de cursos presenciais ou online, palestras, seminários e afins, de forma a garantir a participação em cursos de
desenvolvimento pessoal e profissional.
Ademais, a Política de Apoio à Participação em Eventos Científicos, Técnicos,
Artísticos e Culturais estende-se ao corpo de professores-tutores e tutores presenciais,
permitindo o comparecimento a esses eventos externos, tendo abonadas suas faltas
desde que documentado o evento e aprovado pelo gestor. Os eventos internos de cunho
científico, técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os
colaboradores, em todos os campi e áreas de conhecimento.
Em termos de qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pósgraduação Lato Sensu, as regras aplicadas aos professores-tutores e tutores presenciais
são apoiadas tanto naquelas destinadas ao corpo docente quanto naquelas destinadas
ao corpo técnico-administrativo. São concedidas bolsas de graduação integrais para
funcionários e seus dependentes, além de descontos em cursos de pós-graduação Lato
Sensu. O desconto em cursos de pós-graduação trata-se de um benefício definido
exclusivamente pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU,
não sendo uma obrigatoriedade estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho. As
bolsas e descontos são importantes para incentivar o desenvolvimento profissional na
Instituição.
Desta forma, evidencia-se que as práticas de capacitação, qualificação, formação
continuada e desenvolvimento de professores-tutores e tutores presenciais estão
consolidadas e institucionalizadas.
3.16.3.4 Política de Gestão Institucional
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas por meio da
Política de Gestão Institucional define as diretrizes institucionais que orientam o
planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação de atividades,
processos, projetos e programas desenvolvidos pela Instituição, no que diz respeito a
Gestão tanto das atividades fim como das atividades meio.
O público-alvo contemplado por esta política é constituído pelos gestores da
Instituição, abrangendo os profissionais da educação e pessoal administrativo da
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Instituição na medida que estão envolvidos em diferentes atividades que dizem respeito
a Gestão Institucional.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU rege-se pela
Constituição da República Federativa do Brasil e demais legislações vigentes; pelas
normas brasileiras do Ensino Superior; pelo Estatuto da Mantenedora, no que couber;
pelo presente Estatuto e o Regimento Geral respectivo; pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional; por seu Projeto Pedagógico Institucional; e pelas resoluções de seus órgãos
e atos do Reitor. Nesse sentindo, a gestão do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU é embasada no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), tomando por referência sua missão, visão e valores.
Os objetivos da Política de Gestão Institucional são garantidos e pautados na
autonomia e representatividade dos órgãos gestores e colegiados; na participação de
docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil organizada e dos tutores nos órgão
colegiados; na regulamentação do mandato dos membros que compõem os órgãos
colegiados estabelecida no Estatuto e Regimento Geral da Instituição; na sistematização
e divulgação das decisões colegiadas; na apropriação dos processos de gestão pela
comunidade interna assegurada; na otimização da utilização dos meios existentes e
agilidade dos processos decisórios evitando a duplicação de meios para fins idênticos;
no continuo aperfeiçoamento de métodos e processos de trabalho, controle de custos
e de resultados e eficiência no uso dos recursos, particularmente, dos recursos
financeiros e de pessoal; no planejamento integrado institucionalizado, acompanhado e
avaliado em todos os níveis da instituição; e no alinhamento da infraestrutura física à
formulação estratégica.
A utilização intensiva da tecnologia no suporte às atividades acadêmicas e
administrativas; a sistematização dos processos de gestão acadêmica e administrativa
como forma de otimizar a alocação de recursos, aumentar a proatividade e a efetividade
da Instituição; a garantia da realização da Avaliação institucional, atendendo ao que
dispõe a legislação, visando ao aperfeiçoamento e ao atendimento das metas
estabelecidas; e a Autonomia de gestão financeira do Centro Universitário norteada por
orientações da Mantenedora, também são orientações da política em questão.
A referida política recomenta uma política de recursos humanos fundamentada
no sistema de recrutamento e seleção de pessoal, em programas especiais de formação
e desenvolvimento e em planos de carreira que estimulem a capacitação; a adoção de
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um programa de avaliação do corpo docente e do pessoal técnico-administrativo capaz
de fornecer subsídios à gestão de pessoas; a função de controle compartilhada entre
gestores e equipes, devendo a ênfase do processo concentrar-se na busca da solução de
problemas; e a supervisão exercida com ênfase no alcance dos objetivos (resultados).
De forma a reafirmar a soberania de alguns órgãos, a política em pauta prevê a
existência de Ouvidoria, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão Própria de
Avaliação (CPA), todos com atuação autônoma. Além disso, estabelece que as ações
afirmativa, de diversidade e equidade devem ser estendidas a todos os segmentos da
comunidade acadêmica.
Ademais, os processos decisórios devem embasar os procedimentos claramente
definidos e amplamente divulgados; o planejamento conjunto, intercâmbio de
informações e cooperação e lealdade devem ser estimulados em oposição ao
individualismo e à competição, entre outras ações implementadas; a formulação do
orçamento deve ser realizada a partir deste PDI e de acordo com as políticas de ensino,
pesquisa e extensão, prevendo no orçamento a ampliação e fortalecimento de fontes
captadoras de recursos; a apresentação de estudos orçamentários, vinculados ao
desenvolvimento

institucional,

devem

ocorrer

para

o

monitoramento

e

acompanhamento da distribuição de créditos, com metas objetivas e mensuráveis, por
meio de indicadores de desempenho institucionalizados, considerando as análises do
relatório de avaliação interna; a elaboração do orçamento institucional deve dispor de
ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas,
devidamente capacitadas para a gestão de recursos orientando a tomada de decisões
internas.
Outrossim, a Política de Gestão Institucional define as responsabilidades dos
órgãos que contribuem para Gestão Institucional do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, os procedimentos assegurando o modus operandi da
estrutura seja implementado e gerenciado por meio das políticas institucionais. As
políticas e os programas devem nascer do coletivo, para que, assim como existem as
instâncias decisórias, também exista uma forma de gestão democrática e participativa
que, nascendo da Reitoria, permeie toda a instituição e garanta o princípio pedagógico
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Destaca-se que os processos de gestão institucional estão pautados na missão e
valores institucionais, organizados e orientados em conformidade com seus objetivos,
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consideram a autonomia e a representatividade dos segmentos da comunidade
acadêmica e da sociedade civil organizada, regulamentam o mandato dos membros que
compõem os órgãos colegiados e sistematizam e divulgam as decisões colegiadas, cuja
apropriação pela comunidade interna é assegurada.
3.16.3.5 Políticas do Sistema de Bibliotecas
3.16.3.5.1 Política de Desenvolvimento de Coleções para Atualização e Expansão do
Acervo
A Política de Desenvolvimento de Coleções para atualização e expansão do
acervo descreve os princípios e métodos estabelecidos para o processo de seleção e
aquisição de materiais, visando a constituição de coleções de qualidade que garantam a
consecução das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição, por meio da
melhor e mais racional utilização dos recursos financeiros investidos na aquisição de
novos títulos para o acervo.
O desenvolvimento de coleções pode ser definido como um conjunto de
atividades que leva a uma tomada de decisão sobre que materiais adquirir, manter ou
descartar. Apoia-se no uso de metodologias e dados estatísticos diversos que expõem
as necessidades e indicam as tendências de uso futuro da coleção. A Política de
Desenvolvimento de Coleções estabelece as diretrizes que nortearão o trabalho do
bibliotecário no processo de formação e/ou desenvolvimento do acervo. Consiste em
um instrumento formal que fornece maior credibilidade nas tomadas de decisões, e
possibilita uma melhor administração dos recursos informacionais.
A Política de Desenvolvimento de Coleções para atualização e expansão do
acervo objetiva o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da
Instituição; a racionalização e otimização dos recursos financeiros e tecnológicos
disponíveis; o estabelecimento de prioridades para a aquisição de materiais
bibliográficos; a identificação dos elementos adequados à formação do acervo; o
estabelecimento de critérios para a avaliação do acervo; o delineamento de diretrizes
para o desbaste, descarte, remanejamento e reposição de material; e a otimização do
aproveitamento do espaço físico.
Suas diretrizes estão pautadas no processo de seleção com condução de forma
ética, sem censuras de caráter ideológico, de maneira a garantir a plena liberdade
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intelectual do usuário; na aquisição de recursos informacionais eletrônicos feita
preferencialmente por meio da negociação para toda a rede de bibliotecas Laureate
Brasil, de forma a permitir melhores oportunidades de negociação e valores; na
aquisição de periódicos feita preferencialmente por meio da assinatura de bases de
dados eletrônicas, salvo títulos que guardam características marcadas pelo conteúdo
visual (moda, design, arquitetura etc.) e estejam disponíveis apenas em meio impresso;
na solicitação de doações incentivada, sempre que possível, principalmente para
publicações não comercializadas e as governamentais; na complementação de falhas da
coleção de periódicos físicos feita, preferencialmente, por meio de solicitações às
instituições que participam do programa de permuta e intercâmbio de publicações; na
garantia da viabilidade para sua execução do plano de expansão do acerco,
considerando a alocação de recursos, ações corretivas associadas ao acompanhamento
e à avaliação do acervo pela comunidade acadêmica; no provimento da existência de
dispositivos inovadores; e na participação em eventos e cursos patrocinados pela
Instituição com a contrapartida para o acervo da Biblioteca com o encaminhamento de
obras.
A atualização e a expansão do acervo do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU ocorrem de forma coerente com as políticas
orçamentárias e de ensino da Instituição, em articulação com a revisão periódica das
bibliografias dos planos de ensino dos cursos de graduação e de pós-graduação. As
definições qualitativas e quantitativas relativas às aquisições, bem como sua
periodicidade, são norteadas pelos critérios de qualidade pretendidos para os cursos,
com observância dos critérios dos instrumentos de avaliação externa da Instituição.
Anualmente é realizada atualização dos planos de ensino relacionados aos cursos e
atendimento ao calendário de visitas do MEC/INEP.
A seleção dos títulos de livros para os cursos de graduação contempla,
prioritariamente, aquisição da bibliografia básica e complementar de cada uma das
disciplinas de formação humanística, básica e profissional dos cursos. Desta forma,
procura-se assegurar uma evidente relação entre o acervo do Sistema de Bibliotecas do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU com os Projetos
Pedagógicos dos Cursos, bem como manter uma constante atualização das indicações
bibliográficas das disciplinas que compõem a estrutura curricular de cada curso.
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Em relação à métrica para definição da quantidade de exemplares a serem
adquiridos, a IES adota os critérios de acordo com o disposto no Instrumento do MEC de
Avaliação de Cursos de Graduação para aquisição da bibliografia básica e complementar
de livros impressos e eletrônicos.
Além de livros impressos, o acervo do Sistema de Bibliotecas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é ampliado por meio de
livros eletrônicos que são assinados pela Instituição, disponíveis para toda comunidade
acadêmica 24 horas por dia, por 7 dias da semana.
Atualmente os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) de cada curso da
Instituição têm papel fundamental na validação das referências e na quantidade de
títulos, bem como no tipo de acervo físico ou virtual. Como parte primordial desse
acompanhamento, os NDE’s, havendo a necessidade, propõem ações corretivas para
que acervo de cada Curso esteja atualizado e em consonância com o PDI, políticas e
desenvolvimento pedagógico. Além disso, o acompanhamento e avaliação do acervo
pela comunidade acadêmica resultam em ações corretivas de modo a garantir sua
atualização contínua.
Professores e alunos avaliam o acervo disponibilizado nas bibliotecas. Isso é
possível, por meio das pesquisas realizadas pela CPA e que contam com o apoio da
coordenação das bibliotecas. Após a tabulação dos dados das pesquisas, é realizada a
análise das informações e criado um plano de ação para realização das melhorias.
De modo a viabilizar a execução do Plano de Atualização do Acervo, os recursos
para ampliação e manutenção do acervo e das bibliotecas são previstos no
Planejamento de Longo Prazo (LRP – Long Range Plan) e orçamento anual. No início de
cada ano, a coordenação do Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas é informada sobre a aprovação do orçamento a ser
utilizado no ano em curso.
A seleção de outros recursos do acervo do Sistema de Bibliotecas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é orientada pelos seguintes
critérios:
• Periódicos: o Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas mantém assinaturas de periódicos científicos/acadêmicos,
preferencialmente eletrônicos. Para jornais e revistas de atualidades pode-se duplicar
assinaturas, por biblioteca, de acordo com a necessidade de cada Curso.
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• Multimeios: nas bibliotecas é mantido um exemplar de cada material especial
como DVD, CD-ROM e vídeo. A ampliação da quantidade de exemplares é avaliada pela
biblioteca. Já os CD-ROM’s que acompanham livros, como materiais adicionais, são
mantidos nas mesmas bibliotecas onde estão os exemplares físicos.
• Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): as coordenações dos cursos de
graduação e de pós-graduação Lato Sensu podem encaminhar arquivos eletrônicos dos
trabalhos selecionados para arquivo nas bibliotecas.
As aquisições são orientadas pelas seguintes modalidades:
• Aquisição na Modalidade de Compra: para aquisição da modalidade de compra
são observadas as seguintes prioridades: obras que fazem parte das bibliografias das
disciplinas dos cursos; cursos em fase de implantação; alterações de matrizes
curriculares; reposição de obras danificadas e/ou desaparecidas; obras necessárias para
desenvolvimento de pesquisas e materiais para dar suporte técnico a outras áreas da
Instituição. As bibliotecas dão suporte à área Acadêmica da Instituição no levantamento
das necessidades de aquisição, de acordo com os planos de ensino e em conformidade
com a legislação vigente. Ainda, faz todo o encaminhamento da CIP (Capital Investiment
Proposal) para aprovação e provisiona as informações finais para que a Área de Compras
realize as negociações necessárias. A Área de Compras Táticas é responsável pela
cotação de preços e aquisição das publicações selecionadas. Essa Área só efetua as
compras de publicações e assinaturas de revistas que dispõem de dotação orçamentária
aprovada pela Mantenedora da Instituição.
• Aquisição na Modalidade de Doação: para inclusão de materiais provenientes
de doações no acervo, devem ser observados os seguintes aspectos: estado de
conservação do material; atualidade da obra e origem do material doado.
• Aquisição na Modalidade de Permuta: poderá ser efetuada, com outras
instituições, a permuta dos seguintes tipos de materiais: publicações editadas pelo
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; materiais recebidos
por doação em quantidade excedente ao necessário ou cujo conteúdo não seja de
interesse na comunidade acadêmica; duplicatas de periódicos e material retirado do
acervo para descarte.
Além do acervo físico, também é considerada a atualização/expansão o acervo
de títulos eletrônicos (e-books) disponibilizados a toda a comunidade acadêmica, sem
limitação de acessos, e de maneira permanente, todos os dias da semana.
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Os recursos para a ampliação e a manutenção do acervo das bibliotecas são
coerentes com o PDI, sendo o orçamento anual para as bibliotecas aprovado no início
de cada ano, viabilizando a ampliação e/ou atualização do acervo, físico e eletrônico.
A atualização do acervo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU reforçou a existência de dispositivos inovadores por meio da contratação
de dois grandes e completos acervos bibliográficos virtuais, a Minha Biblioteca e a
Biblioteca Virtual Pearson. Considerando a necessidade de oferta de oportunidades
digitais e da valorização da mobilidade, a instituição oferece à comunidade acadêmica a
possibilidade de acessar o acervo por meio do Portal do Aluno que, por sua vez, pode
ser acessado por qualquer dispositivo, como computador, tablet ou celular. Isso
demonstra o compromisso da instituição com a existência de recursos e dispositivos
inovadores para os seus usuários. Desta forma, entende-se que o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui o plano de atualização do acervo
com viabilidade para sua execução, bem como alocação de recursos, ações corretivas
associadas ao acompanhamento, avaliação do acervo pela comunidade acadêmica e
dispositivos inovadores.
Outrossim, destaca-se que as Políticas do Sistema de Biblioteca contemplam,
além da Política de Desenvolvimento de Coleções para Atualização e Expansão do
acervo, outras políticas complementares, tais como: a Política de Atendimento
Educacional Especializado na Biblioteca, a Política de Atendimento ao Docente e
Discente na Biblioteca e a Política de Contingência dos Serviços de Biblioteca, conforme
explicitadas nos itens a subsequentes.
3.16.3.5.2 Política de Atendimento Educacional Especializado na Biblioteca
A Política de Atendimento Educacional Especializado na Biblioteca que se pauta
na premissa de que a educação superior desenvolve um papel social, voltado a formação
do indivíduo ao exercício da cidadania, trabalhando o respeito ao próximo e oferecendo
condições de igualdade para todos, sempre se posicionando contra a exclusão social e a
privação dos conhecimentos. Deste modo está política objetiva promover e avaliar a
acessibilidade, bem como o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, para
alunos com alguma necessidade especial ou redução de mobilidade, garantindo sua
inclusão, permanência e desenvolvimento no meio acadêmico e social e na utilização do
espaço da própria biblioteca.
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3.16.3.5.3 Política de Atendimento Docente e Discente na Biblioteca
A Política de Atendimento ao Docente e Discente na Biblioteca objetiva atender
com eficiência as necessidades de estudos e pesquisas do corpo docente e discente,
visando subsidiar as ações educacionais, oferecendo serviços que colaborem para o
aprimoramento e desenvolvimento constante do conhecimento.
3.16.3.5.4 Política de Contingência dos Serviços da Biblioteca
A Política de Contingência dos Serviços de Biblioteca busca identificar as
vulnerabilidades e os impactos que podem afetar os processos de disponibilidade e
acesso as ferramentas interativas de aprendizado no âmbito das Bibliotecas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, buscando planejar de forma
racional, estratégias que permitam o acesso continuo das bases de dados e ferramentas
tecnológicas de ensino, definindo diretrizes que darão suporte e apoio à leitura, estudo
e aprendizagem, por meio de uma metodologia de compreensão de métricas que visam
refletir o sucesso e a manutenção do acesso as diversas ferramentas disponíveis nas
bibliotecas. Desta forma, esta política objetiva garantir uma estrutura de serviço básica,
que suporte o acesso aos conteúdos disponibilizados tanto nos acervos físicos, quanto
nas bases de dados virtuais, prevenindo ocorrências que afetem a operação, de maneira
isolada ou simultânea, definindo estratégias para controle destas situações
emergenciais e suas consequências.
3.16.3.6 Políticas de Infraestrutura
A instituição adota a Política de Infraestrutura para melhorar e expandir o espaço
físico geral, implementando um processo de modernização da infraestrutura com o
objetivo de ampliar a qualidade de vida, de prestação de serviços educacionais e do
trabalho no âmbito interno. Ademais, garante aos portadores de necessidades especiais
condições adequadas e seguras de acessibilidade em suas edificações, espaços,
mobiliários e equipamentos, atendendo aos quesitos legais e regulatórios.
A Política de Infraestrutura estabelece diretrizes pautadas na realização de
estudos de viabilidade e projetos de implantação, com cronograma definido,
previamente à processos avaliativos relativos a implantação de sedes e cursos, de forma
a garantir estrutura adequada e atender a todas as especificações necessárias; na
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garantia que a infraestrutura institucional atenda aos requisitos especificados pela
legislação, considerando indicadores para obtenção de resultado satisfatório; na
garantia da agilidade na tomada de decisões, relativas à conservação das instalações e
infraestrutura, evitando-se, desta forma, os lapsos de tempo, prejudiciais aos interesses
do corpo docente, discente e técnico-administrativo e, principalmente, no que se refere
ao suporte ao processo fim; na manutenção da otimização de recursos humanos,
utilizando, como referência, a conjugação de critérios de qualidade de atendimento e
de prestação de serviços e racionalidade administrativa, com quadros setoriais enxutos;
e na alocação de recursos tecnológicos, a fim de obter o máximo de eficácia em sua
utilização, por meio do mapeamento de demandas e do planejamento da necessidade
de serviços relacionados a infraestrutura.
O aperfeiçoamento e expansão da infraestrutura, de acordo com a demanda e
com objetivos do planejamento estratégico institucional; a implementação de um
processo de modernização da infraestrutura, com vistas à melhoria da qualidade de vida
e do trabalho no âmbito interno, incluindo o atendimento a portadores de necessidades
especiais; a garantia das condições de infraestrutura física, de equipamentos,
laboratórios, biblioteca especializada e serviços informacionais que assegurem e
garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos processos
educacionais; e o dimensionamento adequado do espaço físico, considerando-se o
número de usuários e o tipo de atividade desenvolvida, também compreendem as
diretrizes da referida política.
A política em questão recomenda, ainda, a garantia do isolamento de ruídos
externos e a boa audição interna, com o uso de equipamentos, e proporcionando
condições acústicas adequadas; a implementação de melhorias nas condições de
luminosidade, climatização e ventilação, de modo a que estejam adequadas às
necessidades climáticas locais; a aquisição e manutenção do mobiliário e aparelhagem
específica, para proporcionar condições ergonômicas adequadas e suficientes aos
usuários; e a manutenção de todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades,
garantindo, para isso, pessoal habilitado.
Destacam-se as orientações da Política de Infraestrutura para o incentivo de
ações e práticas de sustentabilidade que envolvam discentes, docentes, administrativos
e comunidade, no ambiente econômico, ambiental e social, por meio da consolidação
do programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; a garantia de uma boa
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infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade, contando com pessoal
habilitado; a manutenção de recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade
adequada às necessidades; e a aplicabilidade de medidas de conscientização sobre o
tema e ações destinadas a promover a cultura de paz na instituição.
No que se refere a acessibilidade, a política em pauta ampara a garantia do
cumprimento do Plano de Garantia de Acessibilidade em conformidade com legislação
vigente; a garantia da inclusão e acessibilidade plena às pessoas com deficiência; o
desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade do espaço físico para
permanência dos estudantes com deficiência; a sensibilização da comunidade
acadêmica por meio de ações e eventos que discutam apoio à pessoa com deficiência
em diversos contextos sociais de atuação; a atuação em consonância com o Conselho
de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade; a identificação de práticas inclusivas e
disseminá-las como forma de fortalecer a inclusão; a garantia do processo de
acessibilidade e inclusão referente a estudantes com necessidades educacionais
especiais originadas de deficiência intelectual, psicossocial, física, de deficiência visual,
auditiva e com transtorno do espectro autista; e o incentivo de ações e práticas de
sustentabilidade que envolvam discentes, docentes, administrativos e comunidade, no
ambiente econômico, ambiental e social.
Da mesma forma, a Política de Infraestrutura assegura as Normas de Segurança
por meio da garantia da segurança da comunidade acadêmica; pela responsabilidade
pela segurança patrimonial da Instituição; e pela gestão das empresas responsáveis pela
segurança institucional.
Equitativamente, no que se refere à avaliação periódica dos espaços físicos a
referida política orienta para a manutenção da rotina de inspeção e avaliação
sistemática das instalações, promovendo investimentos constantes para melhoria
contínua da sua infraestrutura, identificando as melhores oportunidades de expansão
e/ou adequação de seus imóveis, mobiliário e equipamentos, proporcionando aos
estudantes e docentes acessibilidade, condições e ambientes propícios para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão; a garantia da conservação da infraestrutura
existente e das instalações de apoio como as centrais de atendimento a docentes e
estudantes, bibliotecas, áreas de convivência, espaços culturais, esportivos e para
atividades administrativas diversas; o aperfeiçoamento, de forma sistemática, da
infraestrutura física, de modo que sejam projetadas para proporcionar ambientes
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propícios às atividades de ensino, com recursos midiáticos, padrões de acessibilidade,
acústica, arejamento, iluminação e segurança a serem periodicamente submetidos a
processos de avaliação interna e externa, cujos indicadores fornecem os subsídios para
a identificação das possibilidades de melhorias; e a manutenção do padrão de
atendimento às necessidades institucionais, prezando pela acessibilidade e conforto dos
usuários, com mobiliários adequados a cada ambiente e tipos de atividades, bem
dimensionados, limpos e arejados, contando com a avaliação constante da equipe de
segurança do trabalho e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que
auxiliam na definição de diretrizes e ações para o bem-estar e segurança de todos os
usuários.
Outrossim, o Gerenciamento da Manutenção e Expansão Patrimonial é previsto
na Política de Infraestrutura por meio do estabelecimento de diretrizes que visam a
realização de manutenções sistemáticas preventivas e corretivas diversas, com base em
planos operacionais anuais elaborados em articulação com as definições orçamentárias;
o provisionamento da aquisição de mobiliário para uso acadêmico e administrativo,
computadores, recursos audiovisuais e outros equipamentos, de forma articulada com
a expansão de oferta de cursos e/ou expansão da área geográfica de abrangência; e a
destinação percentual específico das receitas para despesas com investimentos em
aquisição e despesas com manutenção e conservação predial e de equipamentos, de
forma contingencial às necessidades identificadas, com aprovação por comitê executivo.
A política de Infraestrutura destaca que a Área de Operações é responsável por
gerenciar e administrar as atividades relacionadas aos projetos de expansão, melhorias
operacionais, avaliação periódicas dos espaços, gerenciamento da manutenção
patrimonial, gestão de instalações e serviços e de processos de suprimentos, logística e
negociação de contratos estratégicos, tendo suas atribuições detalhadas no referido
documento.
3.16.3.6.1 Política de Gerenciamento e Usos dos Espaços
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU visando
promover a melhor utilização dos espaços compartilhados e de sua Infraestrutura,
estabelece a presente política, visando não apenas a orientação, mas a prática de ações
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corretas em seus campi universitários, afim de propiciar um ambiente adequado para o
uso de seus colaboradores e alunos.
Desta forma, a Política de Gerenciamento e Usos dos Espaços estabelece
diretrizes para a garantia que a infraestrutura institucional seja utilizada de forma
condizente com as práticas a serem realizadas e que estejam de acordo com os objetivos
da Instituição; a garantia da agilidade e disponibilidade na utilização dos espaços, afim
de mitigar os impactos operacionais relacionados ao uso dos mesmos; a manutenção da
organização dos recursos e ativos da Instituição, criando procedimentos e processos a
serem seguidos como forma de mitigar passivos gerados pelo mal-uso dos espaços; a
alocação de recursos tecnológicos, a fim de obter o máximo de eficácia em sua
utilização, por meio do mapeamento de demandas e do planejamento da necessidade
de serviços relacionados a infraestrutura;

e a garantia de que as condições de

infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios, biblioteca especializada e serviços
informacionais assegurem e garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e
permanente dos processos educacionais.
O dimensionamento adequado do espaço físico, considerando-se o número de
usuários e o tipo de atividade desenvolvida; a manutenção de todo o espaço físico limpo
e arejado em todas as unidades, garantindo, para isso, pessoal habilitado; a garantia de
uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade, contando com
pessoal habilitado; a manutenção de recursos audiovisuais e de multimídia em
quantidade adequada às necessidades do corpo discente e docente; e o fomento ao
respeito mútuo e à inclusão de todos dentro do processo de aprendizagem, com a tarefa
de que o ambiente institucional continue sendo de diálogo, coexistência e empatia de
todas as cores, etnias, gêneros e crenças.
A referida política estabelece a gestão de espaços compartilhados e
Infraestrutura no que tange as áreas administrativas, sanitários, áreas acadêmicas, salas
de aula e salas de aula .com, para os quais deve assegurar a orientação com relação ao
uso adequado dos espaços; a garantia de disponibilidade dos espaços para as práticas
acadêmicas, bem como para as atividades de suporte necessárias; o estabelecimento de
fluxo de comunicação e reserva de sala de aula extraclasse; o estabelecimento do fluxo
de comunicação e reserva de espaços de uso livre; e a apresentação de plano de
contingência.
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A política em questão orienta para o uso adequado desses espaços por meio do
uso dos espaços, de acordo com as premissas da instituição e com as normas de
segurança, bem como respeitar as legislações vigentes cabíveis; para que o uso dos
espaços reservados extraclasse ocorram de forma efetiva, seguindo de forma precisa o
fluxo de comunicação entre as áreas, devendo a área de Operações cuidar da liberação
do acesso; para que a instituição esteja sempre atenta as campanhas de conscientização
e integração da comunidade acadêmica, não compactuando com atos e ações de
exclusão ou pré-conceito racial, étnico, crenças e gêneros, nem com o mau uso dos seus
espaços; e para que estabeleça fluxo de comunicação e reserva de sala de aula e salas
de aula .Com para atividades extraclasse.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui
grande parque de salas de aula, podendo estas serem utilizadas não apenas para
praticas acadêmicas, mas também como espaços extraclasse, afim de melhor atender o
público docente e discente, bem como outras demandas institucionais que se fizerem
necessárias. Para isso a Política de Gerenciamento e Usos dos Espaços estabelece o fluxo
de comunicação, detalhado no respectivo documento.
Outrossim, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU,
preocupado em manter suas atividades e mitigar as paradas nas operações nos Campi,
possui como plano de contingência premissas pautas na equipe residente nos Campi e
manutenção preventiva, também detalhados no referido documento.
3.16.3.7 Política da Tecnologia da Informação
A Tecnologia da Informação (TI) assumiu nos últimos anos um papel de suma
importância no contexto das organizações. A sua principal função é a efetiva utilização
da informação como suporte às práticas organizacionais. A TI atua transversalmente em
todas as áreas da organização, possibilitando que os profissionais que nelas atuam
possam executar suas atividades com eficiência, agilidade, flexibilidade e inovação.
Considerando-se tal contexto, é essencial que a área de TI tenha capacidade de
prover as ferramentas e serviços necessários para ajudar o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU a alcançar níveis cada vez maiores de
qualidade no cumprimento de sua missão institucional. As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) exercem um papel significativo oferecendo suporte às suas mais
diversas atividades. É essencial que uma informatização crescente possibilite que a
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comunidade acadêmica possa obter, armazenar, processar e divulgar informações, sem
fragilidades e riscos que comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais.
Assim, é necessário realizar um planejamento estratégico de TIC alinhado com o
institucional. É com base nesse planejamento que devem ser construídos os
documentos que irão reger as ações de TIC.
Desta forma, a Política de Tecnologia da Informação do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é pautada pelas políticas Globais da Rede
Laureate e tem como objetivo evidenciar e estabelecer o funcionamento da área de
Tecnologia da Informação, de modo que a organização da sua infraestrutura mantenha
as operações do Centro Universitário em funcionamento, dentro dos níveis de serviço
acordados. Suas diretrizes estratégicas pautam-se na promoção da governança de TI no
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU; na garantia de que
as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas com base em planejamentos e
alinhadas com os objetivos estratégicos da Instituição; na garantia da ampliação do
suporte da TI, considerando o plano de expansão institucional; na garantir da segurança
da informação e das comunicações; no investimento no aumento da produtividade e
otimização dos recursos de TI; na busca da melhoria contínua da infraestrutura de TI; no
desenvolver ferramentas gerenciais de suporte a gestão estratégica; e na implementar
as políticas estratégicas para a área de TI, definidas pela Rede Laureate, garantindo a
segurança e qualidade necessários ao suporte de toda a atividade da organização.
Política de Tecnologia da Informação orienta para que a Instituição conte com
uma infraestrutura de execução e suporte qualificada para garantir as demandas dos
ambientes institucionais e dos serviços de apoio, como hardware, software e serviços
tecnológicos, necessários para garantir a plena operação e funcionamento, assegurando
o nível de serviço determinado aos usuários e atendendo às necessidades institucionais.
Para isso, a organização da infraestrutura de tecnologia da informação deve manter as
operações do Centro Universitário em funcionamento, dentro dos níveis de serviço
acordados. Essas operações devem ser monitoradas por equipe especializada e
dedicada, abrangendo a estrutura de telecomunicação (voz e dados), servidores e
ambientes dos sistemas, incluindo a especificação, homologação, testes e implantação
de novos recursos para atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas.
A equipe deve ser responsável pela elaboração, implantação e revisões
sistemáticas das políticas e procedimentos da infraestrutura, incluindo a especificação
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e implantação dos padrões de segurança estabelecidos pela Área de Segurança da
Informação, que é parte da Área de Tecnologia da Informação. Deve, ainda, realizar a
gestão dos recursos de tecnologia da informação, buscando, de forma sistemática,
ampliar o potencial de uso dos equipamentos e sistemas.
Para garantir a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta,
a Política estabelece os componentes e responsabilidades da infraestrutura dos
sistemas de tecnologia informação, devidamente detalhados no respectivo documento,
a saber: operações do datacenter, controle das estações de trabalho, gerenciamento
das redes de dados, Service Desk, Segurança da Informação, Gestão da Mudança, Gestão
de Problemas e Desenvolvimento de Sistemas. Todas essas estruturas devem garantir
a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua oferta, bem como a
existência de equipes plenamente instrumentalizadas para elaborar os planos de
contingência, redundância e expansão.
A referida política prever que por Tecnologia da Informação, no plano de base e
recursos tecnológicos, consideram-se: os sistemas de informação, nos quais se mantêm
todas as transações executadas na e pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU; a infraestrutura de servidores que hospedam nossos
sistemas, incluindo telefonia móvel, fixa, links e toda conectividade (LAN e WAN) entre
os computadores utilizados pelos docentes, estudantes e pessoal técnico-administrativo
em suas diferentes atividades; a segurança da informação e IT compliance, destinada a
avaliar os controles institucionais e garantir a conformidade com as diretrizes SOX, além
de proteger os dados do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, dos seus estudantes e docentes contra vazamentos e ataques externos; e a
governança de tecnologia da Informação, compreendendo os processos administrativos
da Área de Tecnologia da Informação. Estes processos incluem o Vendor Management,
que gerencia todos os contratos de apoio que a Área de Tecnologia da Informação possui
com seus fornecedores. Complementando a governança de tecnologia da informação,
há o Project Management Office, que controla as documentações, o fluxo financeiro dos
grandes projetos da Área da Tecnologia da Informação e suas aderências às regras de
capitalização do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e à
metodologia de gestão de projetos.
Destaca-se que cabe à Área de Tecnologia da Informação a responsabilidade de
definir o melhor direcionamento tecnológico para o Centro Universitário das Faculdades
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Metropolitanas Unidas - FMU, buscando crescimento operacional sustentável bem
como a potencialização de uso dos investimentos e recursos na busca da melhor relação
entre custo e benefício no longo prazo, com prioridade para a qualidade acadêmica.
Ademais, é importante reafirmar que a Área de Tecnologia da Informação possui
políticas específicas, bem como Plano de Atualização e Expansão de Equipamentos.
3.16.3.8 Política de Qualidade Acadêmica
A Política de Qualidade Acadêmica tem por objetivo garantir o desenvolvimento
dos processos pedagógicos, visando a contínua melhoria da qualidade acadêmica e
institucional, em todos os âmbitos. Esta Política abrange toda comunidade acadêmica,
colaboradores, docentes, coordenadores de curso e demais áreas responsáveis pelos
resultados de aprendizagem e qualidade acadêmica.
A Qualidade Acadêmica em razão de suas responsabilidades e convicções está
fundamentada nos valores definidos na missão institucional alinhada a este PDI, à
missão, valores e objetivos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, bem como à missão da Rede Laureate que acredita que quando nossos
alunos são bem-sucedidos, os países prosperam e a sociedade se beneficia.
A Instituição possui uma área específica responsável por Qualidade Acadêmica
com o propósito de garantir o desenvolvimento de competências – gerais, da escola e
do curso, nos estudantes em acordo com o perfil profissiográfico dos cursos com vistas
ao atingimento de resultados de aprendizagem, tendo por referência em sua Política de
Qualidade Acadêmica a concepção e implementação de um modelo educacional que
diferencie a prestação de serviços educacionais e sejam percebidos e valorizados pelos
estudantes e, sobretudo, conduzam a resultados de aprendizagem superiores baseados;
o auxilio às Escolas no processo de concepção e atualização curricular baseado em
competências, nos âmbitos geral, por escola, e por curso, a partir de demandas
regulatórias, de mercado e que reforcem os diferenciais institucionais; a promoção do
uso intensivo de metodologias ativas nos diferentes espaços de aprendizagem,
apoiando o processo de aprendizagem com base no envolvimento dos estudantes no
processo; e a garantia do desenvolvimento contínuo de componentes cocurriculares
que integrem os projetos pedagógicos dos cursos e colaborem com a formação do perfil
profissiográfico dos estudantes com vistas a oferecer oportunidades de aprendizagem
ampliadas.
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A referida política estabelece, também, o apoio pedagógico aos estudantes com
deficiência ou necessidades especiais ao longo de sua trajetória acadêmica; o
desenvolvimento contínuo do corpo docente no que compete à prática pedagógica, ao
modelo educacional adotado, e outros conceitos relevantes à ação docente; o
oferecimento de alternativas de desenvolvimento discente que garantam flexibilidade e
atendem seus interesses pessoais e/ou profissionais ao longo de sua trajetória
acadêmica; e o provimento dos elementos necessários à oferta de educação a distância
garantindo resultados de aprendizagem definidos nas matrizes curriculares, bem como
decorrentes da experiência de aprendizagem digital relevantes no âmbito profissional.
Outrossim, a política em pauta, recomenda a contribuição para melhoria
contínua da Instituição no que se refere a indicadores acadêmicos externos, obrigatórios
e não obrigatórios; a definição e monitoramento do cumprimento de políticas de
responsabilidade social e extensão legitimados mundialmente e que reforcem os
resultados de aprendizagem desejados; e o apoio dos processos de avalição institucional
garantindo acesso ampliado de seus resultados à comunidade acadêmica, e facilitando
a implementação de processos de melhoria decorrentes, instalando e garantindo o fluxo
de melhoria da qualidade acadêmica.
3.16.3.9 Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico
A Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas -

FMU, estabelece em seus

objetivos a garantia do atendimento ao disposto na Portaria nº 315, de 04 de abril de
2018, emitida pelo Ministério da Educação, em sua Seção VIII - Do Acervo Acadêmico; a
ratificação do compromisso de todos os setores da Instituição em produzir, manter e
preservar documentos arquivísticos confiáveis, autênticos, acessíveis e compreensíveis
a fim de apoiar as funções e atividades exercidas pela Instituição; a definição das
diretrizes de manipulação, arquivo e guarda de documentos; e a definir os prazos de
arquivo e procedimentos para digitalização, microfilmagens, bem como, a guarda de
documentos físicos.
Suas diretrizes estão pautadas na manutenção de documentos e informações
definidos no Código e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo
Relativos às Atividades-Fim das Instituições Federais de Ensino Superior, aprovados pela
Portaria AN/MJ nº 92, de 23 de setembro de 2011, e suas eventuais alterações,
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constantes no ANEXOS I e II, respectivamente, obedecendo os prazos de guarda,
destinações finais e observações previstos na referida Tabela; na manutenção
permanente da organização para que assegure as condições adequadas de conservação,
fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua guarda; na
disponibilização do Acervo Acadêmico para consulta, a qualquer tempo, pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA); e na disponibilização para averiguação o Acervo Acadêmico
a qualquer tempo pelos órgãos e agentes públicos atuantes para fins de regulação,
avaliação e supervisão.
Igualmente, suas diretrizes reafirmam a necessidade da conversão dos
documentos e informações que compõem o acervo acadêmico em meio digital,
conforme previsto na Portaria MEC nº 315/2018, independente da fase em que se
encontrem ou de sua destinação final, considerando o Código e Tabela aprovados pela
Portaria NA/MJ nº 92, de 2011, de modo que a conversão e preservação dos
documentos obedeçam aos seguintes critérios:
I. os

métodos

de

digitalização

devem

garantir

a

confiabilidade,

autenticidade, integridade e durabilidade de todas as informações dos
processos e documentos originais; e
II. a constituição de comitê gestor para elaborar, implementar e acompanhar
a política de segurança da informação relativa ao acervo acadêmico,
conforme definido nesta Portaria, no Marco Legal da Educação Superior e,
de maneira subsidiária, em suas normas institucionais.
A Política em questão orienta, ainda, para a utilização do Código de Classificação
de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades fim das Instituições Federais de
Ensino Superior e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo
Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, que constarem
na legislação vigente e/ou no sítio do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo –
SIGA; a garantia, conforme estabelecido pela Portaria MEC nº 315/2018, de que o acervo
acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos documentos nato-digitais,
seja controlado por sistema especializado de gerenciamento de documentos
eletrônicos, que possua, minimamente, as seguintes características:
I. capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a
preservação do acervo acadêmico digital;
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II. forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo
acadêmico digital;
III. método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua
segurança e preservação; e
IV. utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada
em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir
a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.
Destaca-se que a Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico
considera como Acervo Acadêmico o conjunto de documentos produzidos e recebidos
por IES públicas ou privadas que ofertam educação superior, pertencentes ao sistema
federal de ensino, referentes à vida acadêmica dos alunos e necessários para comprovar
seus estudos.
A política em pauta visa à guarda e à manutenção do Acervo Acadêmico,
documentos de arquivo relativos as atividades-fim da Instituição, cuja gestão de
documentos garantirá o cumprimento do previsto nos prazos de guarda, destinações
finais e observações previstas na legislação vigente. Além disso, as definições dos termos
próprios da gestão do acervo acadêmico e regras operacionais de manipulação, guarda
e manutenção estão detalhadas na respectiva política.

3.16.4 Formas de Operacionalização das Políticas Acadêmico-Administrativas
Para garantir a operacionalização das Políticas Institucionais, são efetivadas as
seguintes ações:
I.

A composição das mesmas é realizada de modo alinhado com os
objetivos e princípios, a missão, visão e valores da Instituição;

II.

Os atores institucionais, diretamente responsáveis pelo cumprimento de
tais

políticas,

participam

de

sua

elaboração,

avaliação

e

aperfeiçoamento;
III.

Quando instituídas e/ou modificadas, são devidamente divulgadas a
todos aqueles que são diretamente responsáveis e/ou impactados por
sua efetivação;

IV.

As políticas são utilizadas como referência para o planejamento de ações
em todos os âmbitos da Instituição; e
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V.

O cumprimento das políticas institucionais é avaliado e ações de
melhoria ou aperfeiçoamento são efetivadas sempre que se constatar
ser necessário.

Apresentadas as Políticas Institucionais, inicia-se o Capítulo IV, abordando o
Planejamento, Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional. Neste
Capítulo, são abordadas as questões relativas às concepções e práticas de planejamento
e o processo de autoavaliação institucional.
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4 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
4.1 Concepções e práticas de planejamento
O Planejamento da Gestão Institucional permite à instituição pensar
antecipadamente sobre o futuro que deseja construir. Em um cenário de incertezas e de
mudanças bruscas, a atividade de planejamento é imprescindível. Nem mesmo a
natureza complexa e diversificada da instituição deve ser impeditiva de um amplo
processo de planejamento que envolva os diferentes atores organizacionais na
construção de diretrizes, objetivos e metas que orientem a sua caminhada. O
Planejamento Estratégico é uma técnica que tem como escopo um melhor
funcionamento da instituição, pois implica pensar as ações antes de executá-las e,
durante a execução, implementar melhorias contínuas e, depois, o seu objetivo é, por
meio de avaliação, aperfeiçoar o processo. Ao trabalhar com a noção de futuro
desejado, o planejamento permite que as ações administrativas, financeiras e
acadêmicas sejam pensadas estrategicamente, de maneira a visualizar as possibilidades
e limitações que o momento impõe. Em consequência, evita-se a improvisação e
também o desperdício de recursos, além da ineficiência e ineficácia.
A atividade de planejamento do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU é organizada de forma sistêmica, considerando o ciclo
proposto pela ferramenta PDCA:

FIGURA 24 - ORGANIZAÇÃO PELA ESTRUTURA DO CICLO PDCA

FONTE: DEMING (1990)23

23

DEMING, W. E. Qualidade: a revolução da administração. São Paulo: Marques Saraiva, 1990.
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O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) é um conjunto de ações que auxiliam no
processo de planejamento e execução: Plan (Planejar): consiste em estabelecer metas e
objetivos, bem como os métodos que serão utilizados para que sejam realizados; Do
(Executar, fazer): é a etapa de implementação de acordo com o que foi estabelecido
anteriormente no planejamento; Check (Verificar, checar): analisar os dados e medir se
os objetivos e metas foram alcançados da forma como desejado; Act (Agir): definir quais
as mudanças necessárias para garantir a melhoria contínua do projeto.
Na consecução do ciclo PDCA, gera-se uma aspiral virtuosa ascendente de
melhorias contínuas, como é demonstrado na figura 3 abaixo:

FIGURA 25 - O CICLO PDCA E A MELHORIA CONTÍNUA

FONTE: ADAPTADO DE DEMING (1990)24

A utilização do Ciclo PDCA como uma ferramenta de Melhoria Contínua é uma
prática inserida no dia-a-dia de todos na FMU. Ao final de um evento institucional, por
exemplo, o mesmo comitê que participou de todo o processo de planejamento e de
execução ou acompanhamento da execução, reúne-se para avaliar o processo, inclusive

24
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a percepção do público impactado pelo evento, e para elencar as oportunidades de
melhorias a serem implementadas a partir dessa avaliação.
A atividade de planejamento está compatibilizada com a visão, a missão e os
princípios institucionais e tem como alicerce as seguintes características:
•

flexibilidade e dinamicidade, simplicidade, clareza e coerência;

•

abrangência, abarcando todos os níveis da estrutura organizacional;

•

objetividade,

intencionalizando

metas

claras

e

passíveis

de

acompanhamento e medição.
As finalidades do planejamento estratégico podem ser assim especificadas:
•

otimizar o potencial da Instituição, para gerar ações intencionais, com vistas
ao alcance de seus objetivos;

•

racionalizar a utilização de recursos humanos e materiais, para melhorar o
grau de eficiência interna (planejamento dos meios).

Os passos para a elaboração, implementação, avaliação e ações corretivas do
planejamento estratégico Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU concebem a importância de:
•

utilização de informações e dados gerenciais da Instituição, para avaliação
sistemática e diagnóstico das ações corretivas necessárias;

•

análise das interações organizacionais e avaliação sistemática dos setores e
instâncias, possibilitando revisão de rotinas e procedimentos propostos;

•

análise e avaliação periódica de documentos normativos, que orientem os
processos institucionais, e de instrumentos e mecanismos de planejamento,
avaliação e controles;

•

sistematização de reuniões, com diferentes segmentos institucionais, com o
objetivo de pensar estrategicamente a estrutura e os processos
organizacionais, formalizando o planejamento e a avaliação, como método
de trabalho;

•

Aplicação do PDCA como ferramenta da Gestão Institucional (planejamento,
acompanhamento, avaliação e ações corretivas).

Como resultado das atividades de Planejamento Estratégico da Instituição,
construiu-se um diagrama que possibilita visualizar com facilidade as principais
diretrizes estratégicas estabelecidas pela instituição, como segue na figura 22:
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FIGURA 26 - DIAGRAMA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FMU

FONTE: RECURSOS HUMANOS (2014)
SINTESE DE DEFINIÇÕES ESTRATÉGICAS
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RESULTADOS
DESEJADOS
CLIENTES/NICHOS
DESEJADOS
PILARES

COMPORTAMENTOS

PRIORIDADES

Qualidade Acadêmica – Interno e Externo; Geração de Valor – Públicos
Externo e Interno; Parceiros – Capilaridade e Valor; Clientes – Internos e
Externos; Governança – Comitês e Processos LIU; Pessoas –
Engajamento/Retenção/ Capacitação; Proc./Sistemas – Acadêmicos e
Admin.; Eficiência – IES e Portfólio LIU.
Cursos de Extensão (In Company, Certificação, Preparatório, Carreira);
EAD (20% on-line, híbridos e 100% on-line); Expansão (novos Campi, EaD);
Fidelização de Professores de 2º grau; Parcerias.
Excelência no Ensino; Infraestrutura e Inteligência Operacional; Excelência
nos Serviços Estudantis; Geração de Empregabilidade ao Aluno; Gestão
por Processos.
ADQUIRIR
Visão Sistêmica (integração entre áreas); Comunicação Eficiente;
Engajamento; Compromisso Com o Sucesso da Instituição; Cultura de
Autodesenvolvimento; Gestão Participativa com Indicadores de
Performance; Valorização e Respeito com as Pessoas (Candidatos, Alunos,
Docentes e Administrativo).
INOVAÇÃO
Ética; Atender as Expectativas dos Alunos; Cultura Digital e Inovadora;
Trabalho em Equipe; Assumir Responsabilidades.
ELIMINAR
Desrespeito às Pessoas; Burocracia Documental; Falta de
Comprometimento; Morosidade no Atendimento e Solução de Problemas;
Empoderamento Inadequado “Amigos do Rei”; Resistência à Mudanças;
Centralização Decisória, ou Falta de Gestão Compartilhada.
Infraestrutura & Inteligência Operacional; Atendimento & Serviços aos
Alunos; Qualidade de Ensino; Disciplina Financeira; Gestão por Processos.

FIGURA 27 - SÍNTESES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONAIS

FONTE: RECURSOS HUMANOS (2018)

Destaca-se o plano de investimentos, elaborado anualmente, com projeção para
os próximos cinco anos, no processo de planejamento estratégico e financeiro, chamado
Plano de Longo Prazo – LRP, em que ocorrem intensas discussões que visam nortear a
Instituição nos próximos cinco anos. Desta forma, aumenta-se a previsibilidade sobre a
necessidade de gastos e, consequentemente, a correlação com a receita esperada
O Plano de Longo Prazo define as premissas financeiras e metas orçamentárias
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU para os próximos
5 anos de forma alinhada ao PDI. Nele, é analisado como a Instituição viabilizará o
crescimento e manutenção de toda sua estratégia acadêmica, novos cursos, projetos,
corpo docente, dentre outros fatores fundamentais. Esse planejamento econômicofinanceiro do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é
revisado anualmente, o que garante os recursos necessários para atendimento dos
objetivos institucionais previstos no seu PDI. Além disso, indica também os
investimentos necessários para atendimento da expansão das atividades em
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desenvolvimento, dos novos cursos e atividades a serem implantadas e da expansão da
infraestrutura.
4.2 Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU prevista pelo artigo 11 da Lei 10.861, de 14 de abril de
2004, e criada pela Portaria 004/2004, é regida por um regulamento próprio e pela
legislação e normas vigentes para o Sistema Federal de Ensino, integrando, assim, o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
Os representantes da comunidade acadêmica são escolhidos e designados em
caráter de COMISSÃO DELIBERATIVA e têm mandato de 02 anos, podendo haver
recondução. Sua composição é caracterizada pelo princípio da paridade e formada por:
•

um Coordenador da Comissão Própria de Avaliação indicado e nomeado
pela Reitoria;

•

três representantes do corpo docente indicados pelos Gerentes de
Escola, sendo facultado a estes, a consideração de indicação por parte de
órgãos ou associações representativas de docentes;

•

três representantes do corpo discente indicados pelos Gerentes e
Coordenadores de Curso, sendo facultado a estes, a consideração de
indicação por parte de órgãos ou associações representativas de
discentes;

•

três representantes do corpo técnico-administrativo indicados pelos
Gestores Administrativos; e

•

três representantes da sociedade civil organizada indicados pelos
respectivos órgãos que representam.

À CPA compete a condução e acompanhamento dos processos internos e
externos de avaliação Centro Universitário das Faculdasdes Metropolitanas Unidas FMU, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, com as
seguintes atribuições, de acordo com o Regulamento da CPA.
Compete à CPA/FMU, observada a legislação pertinente:
I) conceber a estruturação do processo de autoavaliação institucional;
II) orientar conceitual e tecnicamente as diversas etapas do processo avaliativo;
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III) planejar a comunicação com a comunidade acadêmica referente ao processo
avaliativo, desde a sensibilização até à apresentação de resultados;
IV) referir e ponderar as dinâmicas, diretrizes e mecanismos internos da
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos discentes;
V) determinar diretivas e indicadores para a organização dos processos internos
de avaliação, examinar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar
recomendações à gestão superior da instituição;
VI) acompanhar continuamente o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI),
com q indicação de modificações ou revisões, quando for o caso;
VII) acompanhar os processos de avaliação desenvolvidos pelo Ministério da
Educação, com a realização de estudos sobre os relatórios avaliativos
institucionais e dos cursos ministrados pela Instituição;
VIII)

desenvolver propostas para a melhoria da qualidade do ensino

desenvolvido pela Instituição em parceria com as diretorias, com base nas
análises e recomendações produzidas nos processos internos de avaliação e
nas avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;
IX) submeter, anualmente, à aprovação da Reitoria, o relatório de atividades do
ano finalizado; e
X) realizar reuniões semestrais extraordinárias convocadas pelo Coordenador
da CPA, além das habituais, quando necessárias.
A CPA deve observar o caráter público de todos os procedimentos, dados
e resultados dos processos avaliativos, considerando, em suas atividades:
•

a missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional;

•

a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para o estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de
monitoria e demais modalidades;

•

a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;

•

a comunicação com a sociedade;
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•

as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e
suas condições de trabalho;

•

organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios;

•

infraestrutura física;

•

planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e
eficácia da autoavaliação institucional;

•

políticas de atendimento aos estudantes;

•

sustentabilidade financeira com vista para o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.

Sendo assim, a CPA do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU tem como atribuição principal a coordenação e acompanhamento dos
processos internos e externos de avaliação em todas as etapas considerando a
importância da Avaliação Institucional cujo resultado visa à melhoria da qualidade
acadêmica em todos os âmbitos.
Desde a implantação da CPA e a normatização dos mecanismos de autoavaliação
na Instituição, em 2004, a autoavaliação institucional tem sido planejada e
acompanhada, e possui, como objetivos principais:
•

Obter o conhecimento global acerca de todas as atividades do Centro
Universitário por meio da integração de dados, uso de vários procedimentos
e engajamento dos atores institucionais;

•

Contribuir para o aprimoramento do Centro Universitário e, por
conseguinte, do próprio Sistema de Educação Superior Brasileiro (não se
constitui em atividade com fim em si mesma);

•

Acompanhar a evolução da IES pautando-se no SINAES e suas dimensões.

Para isto, entende-se que a autoavaliação deve ser:
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•

Autônoma (independente e imparcial)

•

Holística (propiciar conhecimento do todo);

•

Útil (servir ao aprimoramento do Centro Universitário);

PDI - 2018-2022
•

Ética (pautada em valores acadêmico-científicos);

•

Sistemática (ter ciclo regular);

•

Iluminadora (geradora de novos conhecimentos);

•

Pedagógica (propiciar reflexão coletiva acerca dos conhecimentos gerados);

•

Indutora (gerar novos comportamentos individuais e nova consciência
institucional).

Neste sentido, o processo de autoavaliação institucional do Centro Universitário
das FMU desenvolve-se e aprimora suas ações sempre buscando atingir um processo
de melhoria contínua para a instituição.
4.3 Processo de Autoavaliação Institucional
A melhoria da qualidade na educação, em suas diferentes dimensões, tem sido
objeto de incontáveis estudos, debates e produções acadêmicas, principalmente a partir
do que foi promulgado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n°
9394/96, que enfatiza a questão da qualidade em educação.
No Centro Universitário FMU, a conquista da qualidade é um desafio perseguido
continuamente, ultrapassando a barreira que, geralmente, interpõe-se entre
quantidade e qualidade.
Assim surgiu o processo de autoavaliação, que prevê a execução de ações
pontuais e continuadas de sensibilização da comunidade acadêmica para a mudança da
cultura institucional. O que se espera é uma avaliação positiva interna e externa ao
Centro Universitário. Para realizar este processo, a CPA da FMU trabalha desde o ano de
2004 na procura pelas melhores práticas de avaliação institucional e busca ferramentas
que possam contribuir de forma efetiva e eficaz para este processo. Para isto, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU trabalha, atualmente, com a
autoavaliação institucional, o sistema de avaliação da Rede Laureate, denominado NPS
(Net Promoter System), uma Pesquisa de Engajamento e uma Pesquisa de Eficácia
Organizacional, além de outros Instrumentos de Avaliação.
O Processo de Autoavaliação Institucional é um importante instrumento de
gestão educacional, implantado conjuntamente pela CPA e os diversos departamentos
da instituição. Concebido para abranger todas as dimensões que compreendem ensino,
pesquisa, extensão e gestão acadêmico/administrativa na graduação e pós-graduação,
o programa engloba a atividade acadêmica, a gestão, os serviços prestados e a
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infraestrutura do Centro Universitário. São avaliados todos os cursos em todos os campi
da instituição, além dos polos de educação à distância. O programa é executado com
foco nos recursos humanos, nos serviços prestados e na infraestrutura, e tem, como
base, o olhar responsável e compromissado do estudante e do docente a respeito de
todos os aspectos acadêmicos da FMU, somado à autoavaliação dos docentes e dos
coordenadores de cursos.
No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, a CPA tem
como premissas a missão; o PDI, a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação,
a extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos
para o estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais
modalidades; a responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente no
que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento
econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção
artística, do patrimônio cultural, da promoção dos valores democráticos, do respeito à
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional; a
comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e
do corpo técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e
suas condições de trabalho; organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios; infraestrutura física, especialmente a de ensino
e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; o planejamento e
avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação
institucional; as políticas de atendimento aos discentes; e a sustentabilidade financeira,
e tem em vista o significado social da continuidade dos compromissos na oferta da
educação superior.
Como complemento ao Processo de Autoavaliação Institucional, o NPS torna-se
um instrumento de grande relevância no que diz respeito a percepção do estudante em
relação a organização do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU e os aspectos relevantes para o dia a dia da comunidade acadêmica.
A Pesquisa de Clima Organizacional por sua vez, é realizada uma vez a cada dois
anos e conta com a participação de todos os colaboradores. Essa pesquisa, além de
identificar o grau de engajamento e satisfação dos colaboradores, oferece subsídios à
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organização para construir um ambiente saudável para o desenvolvimento das
atividades administrativas e acadêmicas com colaboradores altamente engajados.
A Pesquisa de Eficácia Organizacional, feita com os líderes táticos e estratégicos
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, oportuniza o
oferecimento de sugestões de melhorias para a organização, bem como a realização de
sua autoavaliação.
Juntos, esses instrumentos são as principais fontes de informação para a análise
e proposição de ações de melhoria do Centro Universitário.
Tanto o questionário de autoavaliação quanto o NPS são aplicados em múltiplos
ciclos, a cada semestre, em todas as turmas (estudantes e docentes) elegíveis à
avaliação. Geralmente ocorre entre os meses de abril e maio (1º semestre) e outubro e
novembro (2º semestre). Para que a sua aplicação seja realizada seguindo etapas claras
e bem definidas, a CPA optou por formalizar um processo que permite à comunidade
acadêmica participar ativamente destes passos, além de propiciar um melhor
acompanhamento do mesmo. A figura a seguir mostra o processo autoavaliação.

FIGURA 28 - PROCESSO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ISED.

FONTE: CPA (2018).

Assim, a CPA conduz a construção dos instrumentos que permitem avaliar
quantitativa e qualitativamente diferentes aspectos das atividades desenvolvidas na
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instituição. Destaca-se, por exemplo, a avaliação realizada semestralmente pelos
discentes em que, dentre outras informações de gestão, é avaliada a performance
individual dos professores e disciplinas. Essa avaliação é composta por questões de
ordem pedagógica (semestralmente) e de ordem infraestrutural e de serviços
(anualmente). Nesta, são identificados aspectos relacionados ao corpo docente,
coordenação de curso, infraestrutura e atendimento ao estudante e seu objetivo é
garantir a melhoria contínua de todos os aspectos tangíveis do serviço de educação com
base na análise específica da comunidade acadêmica. Também é feita a avaliação dos
docentes pelos coordenadores de cursos; a avaliação de perfil dos ingressantes; a
avaliação de satisfação geral dos estudantes; a autoavaliação dos docentes; a avaliação
de satisfação geral dos docentes, momento em que eles podem expressar suas opiniões
em relação à Instituição em aspectos relativos ao ensino, pesquisa, extensão, suas
respectivas coordenações e políticas de recursos humanos e de desenvolvimento; e,
com os egressos, o foco principal é avaliar o seu nível de empregabilidade, o que permite
ações de melhoria nos respectivos indicadores.
Todas as pesquisas seguem um calendário estabelecido e a CPA conta com o
suporte de diversas áreas para coleta de dados, para análise e para a divulgação,
conforme figura abaixo:

FIGURA 29 - ÁREAS PARA COLETA DE DADOS, ANÁLISE E DIVULGAÇÃO

FONTE: CPA (2018).

A seguir, apresenta-se o detalhamento das principais áreas que suportam os
processos da CPA:
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a) Recursos Humanos: lidera e acompanha a gestão docente a partir dos
resultados da avaliação institucional, desenvolve o Plano de Carreira
Docente, assim como oferece importante suporte à CPA no processo de
avaliação junto ao corpo técnico-administrativo com as pesquisas de
Engajamento e de Eficácia Organizacional;
b) Departamento de Tecnologia da Informação: departamento que oferece
suporte ao desenvolvimento da plataforma e à interface de exportação e
importação de arquivos da base de dados;
c) Marketing: o departamento de Marketing dá suporte à CPA viabilizando a
comunicação com a comunidade interna e externa por meio de e-mail, eboletim, atualização da página CPA no site institucional, assim como por
outros meios de comunicação. As abordagens trabalham com as
possibilidades de melhoria e de processos e métodos e/ou estruturas. Essa
fase expõe resultados e ilustra a situação, levando-a para discussão da
comunidade, transformando sugestões, oportunidades e necessidades em
ações necessárias para o ciclo seguinte;
d) Ouvidoria: O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU conta também com um instrumento importante para seu
autoconhecimento que é a presença de uma Ouvidoria, cujos objetivos são
reunir informações no sentido de subsidiar o planejamento institucional e
promover a melhoria das atividades desenvolvidas pela IES. A ouvidoria
encaminha relatórios, semestralmente, para a CPA com a síntese de
informações colhidas ao longo do semestre letivo;
e) Qualidade Acadêmica: com o intuito de desenvolver ações para a melhoria
dos processos de ensinar e de aprender, possui uma significativa
aproximação com CPA. A sua missão é a otimização desses processos e a
melhora dos indicadores institucionais em consonância com as diretrizes
acadêmicas e tem, como foco, a promoção de ações preventivas a fim de
sanar as principais dificuldades dos estudantes e dos docentes em sua
interface com o ensinar e o aprender.
Além da CPA, há outros fóruns, tais como: Colegiado de Curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e reuniões com representantes de turma. Igualmente há
participação dos discentes no acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico à
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medida que os discentes respondem ao questionário de avaliação institucional, dado
que os resultados são todos trabalhados em conjunto pelas coordenações de curso.
Toda a Comunidade Acadêmica tem conhecimento dos processos de avaliação
interna e externa, e a CPA promove a ampla divulgação dos resultados desses processos
por meio do Portal Institucional, cartazes e reuniões realizadas nos Campi. Dessa forma,
mediante um processo democrático e emancipatório, desencadeia ações que permitem
explicar e compreender criticamente as estruturas e relações da Instituição, o que
possibilita um questionamento sistemático de todas as suas atividades, seus fins, seus
meios, o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, bem como a gestão, a infraestrutura e as
condições gerais de trabalho e propõe alternativas viáveis para seu aperfeiçoamento.
Nesse sentido, os resultados das avaliações são compartilhados entre as áreas
acadêmicas, bem como as áreas administrativas.
Destaca-se que a experiência adquirida no processo de autoavaliação possibilita
aos gestores, coordenadores de cursos, corpo discente, docente e técnicoadministrativo terem acesso a um balanço crítico de caráter analítico e interpretativo
sobre a Instituição. Esse balanço crítico contém sugestões de natureza administrativa,
política, pedagógica e técnico-científica e expressa os desafios, perspectivas e aferições
das ações ocorrentes na Instituição.
O sistema de autoavaliação permanente na Instituição, com vistas à melhoria de
todas as ações da instituição, contribui efetivamente com a sua gestão, em todos os
níveis de estrutura, e possibilita refletir sobre objetivos, modos de atuação e de decisão
e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco na excelência da
qualidade, missão e valores do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.
Em termos de avaliação interna, os quesitos avaliados com conceitos não
satisfatórios dos docentes e relativos a diferentes departamentos e serviços, subsidiam
os gestores administrativos e acadêmicos na elaboração de Planos de Melhorias (PM),
visando a um melhor desempenho na próxima avaliação e permitindo o aprimoramento
da qualidade acadêmica e administrativa da instituição.
Em termos de avaliação externa, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU também se vale do relatório das comissões de avaliação
in loco, dos resultados do ENADE e do CPC como insumos relevantes para seus atos de
reflexão e avaliação do curso na formação dos alunos, a partir de recursos comparativos
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nos âmbitos local, regional e nacional. O coordenador de curso discute com o NDE e o
Colegiado os resultados das avaliações externas e apresenta feedback à Qualidade
Acadêmica.
Anualmente, é elaborado o Relatório de Autoavaliação Institucional, que
expressa os resultados globais e de caráter mais abrangente do processo avaliativo
desenvolvido, no qual aponta potencialidades e fragilidades que irão subsidiar a revisão
crítica da implementação do planejamento institucional e, eventualmente, a elaboração
de novas propostas de políticas acadêmicas e operacionais.
Várias iniciativas foram implementadas nos últimos anos decorrentes dos
resultados dos processos avaliativos institucionais. Os planos de melhorias apresentam
aspectos como: análise da tomada de decisão; gerenciamento da formalização da
tomada de decisão; esquematização e planejamento da melhoria da qualidade de
ensino e infraestrutura por meio dos resultados obtidos; fortalecimento da qualidade
de ensino; integração entre as partes do processo avaliativo; e análise global da
Instituição.
Dentre as melhorias decorrentes do processo de avaliação, destacam-se: criação
do aplicativo Aluno online (Portal do Aluno) para celular; implementação do Wi-Fi nos
campi; aprimoramento dos sistemas de segurança; e ampliação e melhorias nos serviços
de Atendimento ao Aluno.
Logo, o processo de autoavaliação institucional atende às necessidades
institucionais, atua como instrumento de gestão e de ação acadêmico-administrativa de
melhoria institucional e tem a sensibilização e a apropriação dos seus resultados por
todos os segmentos da comunidade acadêmica.
4.4 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA
O processo de avaliação institucional é coordenado pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) da FMU, de acordo com o previsto no Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES).
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, conforme descrito no item 4.2 deste PDI, é composta por
13 membros e contempla a participação da sociedade civil organizada e de todos os
segmentos da comunidade acadêmica, com paridade entre os membros dos segmentos
e veda a composição que privilegie a maioria absoluta de um deles. Da mesma forma,
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seus instrumentos de avaliação abrangem toda a comunidade acadêmica. Os
instrumentos de coleta da avaliação interna abrangem todos os segmentos da
Comunidade Acadêmica: docentes, discentes, egressos e colaboradores técnicoAdministrativos.
A CPA dissemina a cultura avaliativa, trabalha para ampliar a percepção sobre a
importância da autoavaliação em todas as áreas, envolve a comunidade interna e
externa no processo – em reuniões periódicas, onde os membros da CPA elaboram a
programação para todas as fases e ciclos dos processos – organiza atividades para a
sensibilização da comunidade acadêmica e prioriza datas para a conclusão dos
instrumentos de avaliação (questionários semestrais, entrevistas, análise de
documentos e dados) e para a comunicação dos resultados em calendário anual.
Palestras com especialistas externos, reuniões de sensibilização, cursos de
qualificação de gestores, professores e corpo técnico-administrativo, além dos fóruns
de qualidade foram admitidos como ações fundamentais ao momento de reciclo. Dessa
forma, o envolvimento da comunidade, o processo formativo, os resultados e as ações
são efetivados no trabalho objetivo e constante da CPA e deles decorrerá sua própria
credibilidade.
A definição e a construção dos instrumentos processam-se de forma reflexiva e
buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às
necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo avaliativo.
Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos resultados da
avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da CPA.
Os instrumentos são elaborados de forma a produzir questionamentos e
informações pertinentes às dez dimensões previstas no SINAES. A partir dos
instrumentos aplicados ao corpo discente, são obtidos dados que possibilitam a reflexão
sobre o perfil do aluno, sua percepção sobre infraestrutura e corpo docente,
atendimento dos setores, conforto e adequação das instalações físicas destinadas às
atividades acadêmicas.
A partir do preenchimento dos dados por parte dos envolvidos, uma nova etapa
é iniciada na qual realiza-se toda a organização dos dados coletados. Um préprocessamento e checagem dos dados são realizados para garantir a consistência das
informações coletadas, sinalizando, assim, a disponibilização dos resultados aos setores
avaliados. Desta maneira, a figura abaixo demonstra as etapas do processo.
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FIGURA 30 - PRÉ-PROCESSAMENTO E CHECAGEM DA COLETA DE DADOS.

FONTE: CPA (2018).

FIGURA 31 - ETAPAS DO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.

FONTE: CPA (2018).

4.4.1 DETALHAMENTO DOS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
4.4.1.1 Instrumento para Avaliação de Docentes e Disciplinas
A abrangência deste instrumento atende as dimensões e questões pedagógicas.
Permite que o discente avalie os docentes nas disciplinas do respectivo semestre, em
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todos os cursos ofertados, avalie suas respectivas disciplinas e faça uma autoavaliação
de seu desempenho. Os dados coletados são analisados e, após a análise, há um
momento de reflexão, uma comparação destes para as tomadas de decisões, sejam
essas, medidas preventivas ou corretivas promovendo uma rápida solução ao
atendimento das fragilidades.
Esse instrumento fica disponível por tempo determinado durante cada semestre
no portal do aluno. Cabe ressaltar que, a participação dos discentes é voluntária e
anônima.
De forma relevante, por meio desse instrumento, o docente tem uma visão do
processo avaliativo em seu próprio do portal do professor, com a possibilidade de
verificar automaticamente, por meio de gráficos, a avaliação que os discentes realizam.
Por fornecer um feedback rápido, visando o fortalecimento dos pontos positivos e das
tendências a melhorar, o docente tem a oportunidade de tomar ações que possam
aprimorar seu desempenho e as percepções dos discentes, com o intuito de não
impactar o processo de ensino-aprendizagem.
Os coordenadores de curso têm acesso as informações qualitativas desse
processo avaliativo, que correspondem aos comentários que os discentes tenham
interesse de registrar. Nesse aspecto, o instrumento subsidia as coordenações para
atuarem efetivamente no feedback com o corpo docente e trabalharem, da melhor
forma possível, o reconhecimento e potencialização das fortalezas apresentadas e a
solução de melhorias pedagógicas, sempre que necessário.
Outrossim, as disciplinas oferecidas pela modalidade online, por meio do AVA –
Ambiente Virtual de Aprendizagem do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, na Plataforma BlackBoard também são avaliadas pelos
discentes da mesma forma que as ofertadas no curso presencial.
Cabe ressaltar que, a avaliação do docente fica disponível no seu portal,
conforme semestre em que ocorreu desde quando ele começou na IES, assim, o docente
pode verificar o progresso da sua avaliação, o que corrobora com a transparência e
continuidade do processo que lhe garante a oportunidade de melhoria e incentivo por
oferecer ensino de qualidade.
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4.4.1.2 Instrumento de Pesquisa de Satisfação de Discentes
Abrange todos os serviços oferecidos pela IES, dentre eles infraestrutura,
serviços financeiros, acadêmicos, comunicação interna e outros, que são classificados
pelos discentes nos quais eles possuem a oportunidade de avaliar a instituição de ensino
como um todo. Convém observar ainda que esta pesquisa fica disponível no portal do
aluno em período determinado e conta com a participação dos discentes de forma
voluntária com a preservação do anonimato. Essa pesquisa acontece no segundo
semestre, concomitante com a Avaliação de Docentes e Disciplinas.
4.4.1.3 Instrumento de Pesquisa de Satisfação de Docentes
Esse instrumento tem a finalidade de avaliar tanto a infraestrutura oferecida pela
IES, como a coordenação de curso e a direção acadêmica e possui como público alvo os
Docentes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. A
pesquisa é disponibilizada via e-mail marketing, por meio de um link, com o apoio do
Departamento de Recursos Humanos. Fica disponível também por tempo determinado
e, a área de Recursos Humanos, dispara lembretes programados conforme a
necessidade mensurada e informada pela CPA, que acompanha frequentemente a
necessidade de ampliação de adesão.
4.4.1.4 Instrumento de Pesquisa de Satisfação de Corpo Técnico-administrativo
A Pesquisa de Clima Organizacional abrange o nível de satisfação do Corpo
técnico-administrativo a respeito da IES, no que tange a bem-estar, satisfação geral,
perspectivas futuras entre outros. Realizada por meio de um questionário, cujo link é
enviado por e-mail marketing, também com a participação e apoio do departamento de
Recursos Humanos. O link de acesso é enviado para acesso a pesquisa, com envio de
lembretes programados para garantir que a adesão possa nos proporcionar análise e
entendimento da percepção do maior número de colaboradores.
4.4.1.5 Instrumento de Pesquisa de Egressos
Pesquisa que visa acompanhar a carreira dos egressos e indica a necessidade de
atualização ou inserção de novos aspectos no percurso de cada formação profissional.
A pesquisa verifica, ainda, se os egressos estão empregados, em que área atuam, se os
rendimentos estão alinhados às expectativas para cada etapa de sua carreira e o tempo
médio de inserção no mercado de trabalho, também levando em consideração a
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retroalimentação das necessidades dos egressos atuantes no mercado de trabalho, com
os projetos pedagógicos dos cursos, de modo a manter um ciclo de desenvolvimento
constante.
Assim, para a apresentação dos resultados, a metodologia utilizada baseia-se no
agrupamento das respostas por indicador, gerando médias, desvios-padrão e
distribuição frequência a partir do acumulado de cada nota individualmente atribuída
pelos discentes, docentes e técnico-administrativos.
Os gráficos são hierarquizados, permitindo comparabilidade dos resultados. As
questões abertas complementam a leitura quantitativa, o que contribui para detalhar
qualitativamente as avaliações e possibilita maior compreensão dos indicadores
obtidos. Os gráficos gerados sempre se iniciam com a apresentação das médias
comparadas dos indicadores. Desejando mais informações, a comissão ou os
coordenadores de curso poderão detalhar sua consulta com desmembramento do
indicador para visualizar as médias em cada questão que o compôs. Podem, ainda,
consultar as planilhas e tabelas dinâmicas disponibilizadas por curso.
Considerando-se todas essas avaliações, pode-se afirmar que a participação da
comunidade acadêmica tem sido significativa, conforme demonstram os gráficos
registrados no Relatório de Autoavaliação Institucional. A autoavaliação é realizada para
os cursos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu, conforme
apresentado nos ciclos e índices de participação a seguir:
CORPO DISCENTE GRADUAÇÃO: De 2013 a 2016, os discentes respondiam a uma
avaliação segmentados em alunos calouros, veteranos e concluintes e com os seguintes
índices de participação médias anuais: calouros: 2013 (7,62%), 2014 (7,10%), 2015 (32%)
e 2016 (56%); veteranos: 2013 (8,02%), 2014 (7,60%), 2015 (42%) e 2016 (68,32%); e
concluintes: 2013 (6,03%), 2014 (5,60%), 2015 (30%) e 2016 (65,64%). Todos os alunos
avaliaram docente a docente: 2013 (8,87%), 2014 (8,35%), 2015 (43%) e 2016 (58,37%).
Em 2017, tivemos mudanças nos instrumentos obtendo os índices: Perfil do Estudante:
2017 (20%) e 2018 (49%); questionários de satisfação do estudante tiveram índices de
2017 (23%) e 2018 (50%) e avaliação docente a docente: 2017 (23%) e 2018 (50%).
CORPO DOCENTE: De 2013 a 2016, os docentes responderam duas avaliações: avaliação
do curso e autoavaliação com os seguintes índices: 2013 (49%), 2014 (46,43%), 2015
(54%) e 2016 (78,50%). Em 2017, os docentes responderam questionários de satisfação,
avaliação do coordenador e autoavaliação com índices de: (53,75%) e 2018 (100%).
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CORPO DISCENTE/DOCENTE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: A pesquisa é anual,
realizada a partir de 2017, com os índices de participação: dos alunos, 2017 (7,3%) e
2018 (24%); e docentes: 2017 (27%) e 2018 (75%). CORPO DISCENTE/DOCENTE PÓSGRADUAÇÃO STRICTO SENSU: A pesquisa foi implantada em 2018 com percentuais de
79% para discentes e 100% para docentes. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:
Pesquisa de Eficácia Organizacional 2014 (55%); 2015 (30%), Pesquisa de Engajamento
2015(82%), 2016 (71%), 2018 (80%) e Pesquisa de Clima Operacional 2018 (88%).
A participação é voluntária, sem travas de acesso a sistemas, e apresenta uma
evolução considerável a partir de 2015, resultado de um plano de atividades e ações de
sensibilização liderado e conduzido pela CPA. Em 2017, a implantação de um novo
sistema informatizado levou a uma diminuição nos índices de participação devido aos
problemas de acesso e finalização da pesquisa. Tais dificuldades foram superadas em
2018, quando alcançamos índices de participação que demostram a consolidação de
uma cultura de avaliação com a evolução da participação da comunidade acadêmica.
Desta forma, o processo de autoavaliação ocorre com participação da sociedade
civil organizada e de todos os segmentos da comunidade acadêmica, com paridade entre
os membros dos segmentos, vedando a composição que privilegie a maioria absoluta de
um deles, com abrangência de instrumentos de coleta e índice de participação
crescente.
4.5 ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES INTERNAS E
EXTERNAS
O processo avaliativo, realizado de forma cíclica e permanente subsidia o
diagnóstico para o planejamento institucional, incorporando ações necessárias para a
consecução da missão e dos objetivos estabelecidos.
Os resultados dos processos avaliativos internos e externos são analisados por
todas as instâncias do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
com a finalidade de revisitar as ações pedagógicas e administrativas planejadas. Um dos
princípios básicos da Avaliação Institucional é a preocupação com a transparência do
processo avaliativo. Os relatórios de avaliação são disponibilizados para a comunidade
acadêmica e os resultados são amplamente divulgados e discutidos em reuniões,
divulgados no site e murais destinados.
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A Avaliação Institucional dá especial atenção ao ensino em cada curso, buscando, por
meio de ações avaliativas de caráter permanente, oferecer sistematicamente
informações à Reitoria, Coordenações de Cursos, professores e alunos para que possam
subsidiar a reflexão sobre o processo acadêmico dos cursos e o levantamento de
alternativas para o seu aperfeiçoamento.
Especificamente sobre os resultados dos cursos, é feita uma reflexão individual
pelo próprio professor envolvido com seus resultados e uma análise coletiva em
diferentes instâncias: professores de um mesmo semestre entre si; coordenações
ampliadas dos cursos; colegiados dos cursos; representação estudantil; Reitoria; Núcleo
de Educação a Distância (NEaD); e Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).
Fora do âmbito dos cursos, em termos de análise de aspectos gerais: (a) a
Reitoria analisa os resultados gerais dos cursos com a Coordenação de Qualidade
Acadêmica, a Coordenação de Regulação e Suporte Acadêmico, as Gerências das Escolas
e a Área de Planejamento Acadêmico; (b) as Gerências das Escolas com as Coordenações
dos Cursos; (c) a Coordenação de Qualidade Acadêmica, a Coordenação de Regulação e
Suporte Acadêmico e a Área de Planejamento Acadêmico analisam, respectivamente, os
relatórios no seu âmbito de ação, junto a todos os órgãos, setores e serviços de apoio
administrativo ou acadêmico em conjunto; (d) a Gerência de Operações com
Supervisores dos Campi; (e) a Coordenação de Educação Continuada analisa os
relatórios com os respectivos coordenadores dos cursos de pós-graduação Lato Sensu;
(f) o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), a pedido da Coordenação de Qualidade
Acadêmica, analisa os resultados gerais, tendo em vista o desencadeamento de
necessárias ações de apoio aos discentes e docentes nos aspectos que ali se evidenciam;
(g) o Núcleo de Educação a Distância (NEaD) analisa os resultados das disciplinas on-line;
e assim por diante.
Postula-se a realização de uma análise comparativa entre os resultados da
avaliação interna (resultados gerais de todas as formas de avaliação adotadas pela CPA)
e das avaliações externas (avaliação de condições de ensino para reconhecimento ou
renovação de reconhecimento de cursos, avaliação pelo SINAES - pelas comissões do
MEC/INEP - e ENADE).
Da reflexão crítica sobre esses dados nasce a tomada de decisões pertinentes.
Nem sempre se consegue fazer o encontro com todos esses sujeitos envolvidos
simultaneamente, mas, certamente, mesmo que em mais de um momento, todos eles,
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atores fundamentais do processo, são participantes dessa reflexão crítica acerca da
análise comparativa.
Todo esse processo de comunicação dos resultados de avaliação e sua conexão
com as demais etapas está descrito na figura abaixo.

FIGURA 32 - PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO

FONTE: CPA (2017)

Todos os setores têm acesso aos seus resultados, sempre respeitando a
privacidade dos colaboradores e setores avaliados.
A divulgação dos resultados, tanto de processos de autoavaliação interna quanto
de avaliação externa, é feito pela instituição por meio de diversos canais disponíveis:
•

Cartazes e banners: Os resultados obtidos no processo de autoavaliação
são sintetizados e disponibilizados nos principais locais, nos diversos
campi do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU;

•

Diversos setores da instituição têm acesso aos seus resultados, sempre
respeitando a privacidade dos colaboradores e setores avaliados;

•

Site da Instituição: No site do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU há uma página dedicada à CPA e suas
ações;

•

Reuniões com Representantes de Estudantes: Nas reuniões das
coordenações de curso e gerências de área com os representantes de
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turma dos cursos, os resultados das avaliações institucionais são
discutidos com os estudantes;
•

Reunião de Devolutiva com Docentes: No início de cada semestre, os
coordenadores fazem reuniões individuais com os docentes dando
devolutivas de suas avaliações;

•

Reuniões com as Lideranças e das áreas do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU: São realizadas para as diversas
áreas avaliadas, bem como para a alta gestão da instituição a partir da
obtenção dos resultados detalhados;

•

Campanhas Publicitárias diversas e esporádicas: Alguns resultados são
apresentados em campanhas de divulgação específicas.

Ressalta-se que todos os resultados divulgados, referentes à autoavaliação
institucional e às avaliações externas, são analíticos e apropriados por todos os
segmentos da comunidade acadêmica.
4.5.1 Autoavaliação institucional
A amplitude de análise de resultados da autoavaliação institucional,
primeiramente individual (o ator com seus resultados próprios), depois coletiva (por
grupos sucessivos), permite uma (re)leitura permanente do planejamento institucional.
É importante destacar a premissa adotada de que encontrar o erro é possibilitar o
aperfeiçoamento. Isso é feito com os resultados do processo de autoavaliação
institucional, quer ele esteja sendo desencadeado junto ao ensino desenvolvido em
cursos de graduação ou de pós-graduação, quer seja junto à pesquisa, à extensão ou
junto aos órgãos de apoio acadêmico e administrativo.
Em termos de avaliação interna, os quesitos avaliados com conceitos não
satisfatórios (notas menores que 4,3 numa escala que vai de 1 até 5) relativos aos
docentes e aos diferentes departamentos e serviços, ensejam a apresentação de Planos
de Melhorias (PM) que são encaminhados aos respectivos gestores, coordenadores,
gerentes, Reitoria e CPA e acompanhados durante o período letivo, visando um melhor
desempenho na próxima avaliação. Estes Planos de Melhorias auxiliam os gestores
administrativos e acadêmicos a preservarem e a aprimorarem a qualidade de ensino do
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Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Os resultados das
avaliações são, para todos, importantes instrumentos de gestão.
Fornecendo uma diretriz, o levantamento dos dados permite uma análise
quantitativa que motiva a elaboração de gráficos correspondentes aos resultados
obtidos, em percentuais, e que fazem parte deste relatório. São também obtidos dados
qualitativos, direcionados à obtenção de críticas e sugestões, encaminhadas aos
gestores para as providências que se fizerem necessárias, buscando-se a correlação dos
dados quantitativos com os qualitativos. A CPA produz também, relatórios
extremamente detalhados para apoiar os coordenadores acadêmicos no processo de
avaliação do curso.
4.5.2 Avaliações externas
A avaliação externa já está internalizada no Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU. É aceita com naturalidade e como parte do processo de
compreensão de suas funções e constante aperfeiçoamento. O olhar externo tem
contribuído com o processo de reflexão e busca alternativas para a melhoria de sua ação
educativa. As diferentes avaliações externas que ocorreram no Centro Universitário das
Faculdasdes Metropolitanas Unidas - FMU até hoje constituíram-se em importantes
momentos de aprendizado, uma vez que desencadearam ações acadêmicoadministrativas fundamentais para a qualificação da educação superior desenvolvida na
Instituição, alicerçada em sua missão e na visão por ela projetada.
Em termos de avaliação externa, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU se vale dos relatórios das comissões de avaliação in loco
institucional (CI) e de curso (CC), do IGC, dos resultados do ENADE, do CPC, como
insumos relevantes para seus atos de reflexão e avaliação dos cursos a partir de recursos
comparativos nos âmbitos local, regional e nacional e dos programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu: Avaliação da CAPES. No que compete à prova do ENADE, esta é avaliada
nos mesmos fóruns e é feita uma checagem das habilidades e competências abordadas
e das disciplinas correspondentes.
Importante destacar que a Instituição valoriza fortemente o ENADE e conta com
programas de incentivo à participação dos estudantes em todos os cursos que
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participam dos ciclos, com vistas a reforçar a cultura avaliativa, e oferece cursos
instrumentais e simulados, no intuito de melhor prepará-los para a data do exame.
Com relação ao ENADE, a partir do recebimento de cada Relatório de
Desempenho de Curso no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes adota-se
como procedimentos: (a) o estudo da prova no curso, analisando o tipo de
conhecimento, competência ou habilidade solicitada em cada questão, colocando-a em
confronto com a prática educativa do curso; (b) a análise do desempenho dos alunos do
curso nas questões da prova de modo a verificar as áreas em que os alunos evidenciaram
potencialidades e fragilidades em termos de desempenho; (c) a análise da avaliação dos
alunos acerca do curso; (d) a análise comparativa dessa avaliação dos alunos sobre o
curso, realizada no ENADE, com as potencialidades e fragilidades apresentadas nos
Relatórios de Autoavaliação; e, finalmente, (e) o levantamento de alternativas em
termos de realimentação do processo de ensino e de aprendizagem nos Cursos. Esse
estudo acerca dos Relatórios do ENADE envolve a análise dos resultados de desempenho
específico dos alunos na prova e de avaliação dos cursos.
Em termos qualitativos, os cursos vêm melhorando seus resultados a cada ciclo
do ENADE, cabendo destacar o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e
Educação Física, que obtiveram alto conceito e os cursos de Ciências Econômicas,
Fisioterapia e Tecnologia em Logística e Tecnologia em Marketing que obtiveram 4 no
CPC no ENADE de seus respectivos ciclos.
Assim, apresenta-se a evolução do IGC do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU:

FIGURA 33 - EVOLUÇÃO DO IGC DA FMU
FONTE: REGULAÇÃO E SUPORTE ACADÊMICO
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Dado este relacionamento entre os indicadores de avaliação externa e interna e,
considerando a autoavaliação interna e suas análises e ações, é fácil identificar uma
forte correlação entre ambas.
Com isto, a CPA atua associando a autoavaliação interna, com os processos de
avaliação externa como o CPC e o IGC. Algumas destas ações podem ser percebidas nas
ações de melhoria apresentadas neste documento.
No caso de avaliação externa de um curso específico, a forma adotada para essa
comparação é a de reunião entre a Reitoria, Gerência de Escola, Coordenação da CPA,
comissão de avaliação do curso (incluindo a coordenação do mesmo), que passou por
avaliação de reconhecimento ou renovação de reconhecimento ou recebeu o Relatório
do ENADE, e analisou os resultados dos relatórios específicos, tanto em seus aspectos
positivos apontados, como em seus aspectos negativos, e a partir daí fazer o confronto
com os elementos apontados nos relatórios de avaliação interna do processo acadêmico
do curso. Da reflexão crítica sobre esses dados nasce a tomada de decisões pertinentes.
Nem sempre se consegue fazer o encontro com todos esses sujeitos envolvidos
simultaneamente, mas, certamente, mesmo que em mais de um momento, todos eles,
atores fundamentais do processo, são participantes dessa reflexão crítica acerca da
análise comparativa.
Nas as avaliações externas in loco ocorridas entre 2016 e 2018, 80% dos cursos
avaliados obtiveram conceito 4 ou 5, que reflete a preocupação institucional com a
qualidade e a importância do processo de avaliação. Além disso, os relatórios completos
dos avaliadores são compartilhados e analisados pelos gestores acadêmicos de forma a
disseminar a percepção do avaliador externo sobre a implementação e execução das
políticas institucionais. Ademais, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU utiliza um Mapa de Calor para evidenciar as potencialidades e fragilidades
de seus cursos nas avaliações externas para que as ações institucionais e pontuais sejam
direcionais, prezando pela melhoria contínua.
A FMU também é avaliada, anualmente, por um sistema de indicadores de
qualidade chamado Laureate Education Assessment Framework (LEAF), que reúne cinco
grandes grupos de indicadores: empregabilidade; experiência de aprendizado;
experiência pessoal; acesso e prestígio; e excelência acadêmica. Essa avaliação
é aplicada a todas as instituições da Rede Laureate no mundo e foi criada à luz do
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sistema de avaliação e ranqueamento “QS Stars”, pela consultoria QS Quacquarelli
Symonds Limited que desenvolveu o LEAF para a Laureate.
Mais uma iniciativa de avaliação externa pela qual a FMU passa, anualmente, é
o

Quality Assessment

Health

Sciences.

Trata-se

de

um

sistema

de avaliação aplicado a todas as instituições da Rede Laureate no mundo que oferecem
cursos na Área das Ciências da Saúde.
Nas

duas avaliações

externas

citadas

imediatamente acima, a FMU

vem aumentando, consideravelmente, as pontuações conquistadas, anualmente.
No processo de gestão, ações são tomadas, tanto em função da avaliação interna
como da avaliação externa. Uma vez firmado o compromisso de melhoria, a partir dos
planos, cada departamento fica responsável por trabalhar no sentido de viabilizar as
ações propostas. Este trabalho tem início com planos de ação, visando que as melhorias
decorrentes deles sejam perceptíveis já no início do próximo período letivo, refletindo,
assim, nos resultados dos ciclos avaliativos. Cada departamento tem autonomia para
realizar as suas ações. O assessoramento das melhorias é realizado semestralmente por
toda a comunidade acadêmica, oportunizando a avaliação de todos em relação aos
resultados e à consequente criação de referenciais para a avaliação subsequente,
concluindo o ciclo avaliativo semestral. Além do plano de melhoria para suprir as
necessidades deflagradas nas avaliações internas, a instituição utiliza um Mapa de Calor
para identificar as potencialidades e fragilidades evidenciadas nas avaliações externas e
trabalhar no planejamento e execução das melhorias necessárias.
4.6 RELATÓRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO
A adequada implantação e os bons resultados de um processo de autoavaliação
pressupõem algumas condições fundamentais, a saber:
•

equipe de coordenação, para planejar e organizar as atividades, manter o
interesse pela avaliação sensibilizando a Comunidade Acadêmica, fornecendo
assessoramento aos diferentes setores da IES e refletir sobre o processo; no
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU a comissão
se reúne regularmente e, sempre que julga necessário, promove reuniões com
membros da comunidade acadêmica;
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•

participação dos integrantes da Instituição, pois o envolvimento dos atores –
por diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do conhecimento
gerado na avaliação. No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU os indicadores de insatisfação são apresentados nas reuniões de
Diretoria e transformam-se em metas para cada área de atuação. Sendo assim,
os colaboradores conhecem os pontos de atenção e se envolvem na busca de
soluções;

•

compromisso explícito dos dirigentes das IES em relação ao processo avaliativo.
No entanto, isto não significa que os dirigentes devam ser os principais
membros das comissões instaladas. O importante é ficar evidenciado que há
um apoio institucional para que o processo ocorra com a profundidade e
seriedade necessárias. No Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU o apoio é irrestrito, pois a direção considera que para o seu
desenvolvimento e melhoria contínua como instituição de ensino, é
imprescindível um processo de construção coletiva;

•

informações válidas e confiáveis, sendo a informação fidedigna o elemento
fundamental do processo avaliativo, a sua disponibilização pelos órgãos
pertinentes da Instituição é prioritária. Nesse sentido, a coleta, o
processamento, a análise e a interpretação de informações são essenciais para
alimentar as dimensões que a autoavaliação quer indagar. A CPA do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU pode, quando julgar
necessário, contar com o apoio do MAP, Departamento de Pesquisas da Rede
Laureate, que pode disponibilizar, além de análises mais acuradas de
determinado indicador, pesquisas comparadas entre os resultados das
avaliações da instituição e os obtidos nas demais instituições da Rede Laureate
no Brasil e no mundo, por exemplo. Podem, outrossim, apoiar a CPA em
qualquer etapa do processo avaliativo, quando a comissão julgar necessário;

•

uso efetivo dos resultados para planejar ações destinadas à superação das
dificuldades e o aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar
ações de curto, médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e
estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais complexas. Com o
desdobramento dos indicadores apresentados pela CPA em metas por área
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diretiva, a busca pelo aprimoramento institucional passa a ser o foco de todos
os envolvidos com a comunidade acadêmica.
A elaboração dos relatórios de autoavaliação dos períodos de 2015, 2016 e 2017,
depositados no e-MEC, respectivamente, em 31 de março de 2016, 31 de março de 2017
e 31 de março de 2018, têm o PDI como referência. Seu princípio básico é apresentar os
resultados de todo processo autoavaliativo, analisando-os e registrando as
potencialidades e fragilidades identificadas, bem como as melhorias implementadas em
cada área. Além da autoavaliação, outras pesquisas como o Net Promoter Score (NPS),
a Pesquisa de Engajamento e a Pesquisa de Eficácia Organizacional também são
descritas no relatório e têm seus resultados publicados. Mais ainda, são expostos no
relatório os macro resultados obtidos no ciclo avaliativo, as ações desenvolvidas no
âmbito institucional, os planos de ações e as melhorias executadas e sua continuidade,
visando à melhoria contínua da qualidade acadêmica. Tais detalhamentos estão
presentes em todos os Relatórios de Autoavaliação Institucional depositados
anualmente no e-MEC.
No Relatório de Autoavaliação Institucional também são apresentados os
resultados de avaliações externas, como os resultados da avaliação in loco dos cursos,
do desempenho dos cursos no ENADE, desempenho do CPC e da avaliação institucional
materializada no IGC.
Após a conclusão do Relatório, os resultados da autoavaliação são encaminhados
pela coordenação da CPA aos gestores das áreas acadêmica e administrativa que
analisam e subsidiam, juntamente com a Reitoria da Instituição, a necessidade de
revisão do PDI do Centro Universitário. A elaboração deste Relatório, assim como ocorre
com a construção do PDI, acontece de forma colegiada, uma vez que os objetivos são
institucionais e perpassam toda a Instituição.
Existe uma relação clara entre os relatórios parciais e anuais, bem como, entre
os relatórios do ano anterior e os planos de melhoria. Focando especificamente nos
Relatórios de Autoavaliação relativos a 2015, 2016 e 2017, observa-se que foram
detalhados os desempenhos obtidos em cada um dos objetivos institucionais definidos
em conformidade com o PDI. Em 2016 foram implementadas melhorias aos achados
relativos do ano de 2015. Os achados relativos a 2016 tiveram suas melhorias
implantadas no ano de 2017. E os achados relativos a 2017 estão sendo encaminhados
em 2018.
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Em que pese a condução inequívoca pela CPA, são promovidas também reuniões
anuais das áreas para avaliação e reflexão das metas estabelecidas, tendo como produto
um plano de ação por área envolvida. Os Relatórios de Autoavaliação detalham estas
premissas e apresentam as evoluções encontradas em cada um dos objetivos
institucionais definidos. O Relatório de Autoavaliação é elaborado com base na
descrição, análise e avaliação das dez dimensões previstas no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861/2004, de 14 de
abril de 2004, em conformidade com o Art. 16 do Decreto nº 5.773/2006, de 9 de maio
de 2006 e postado
O propósito do relatório é subsidiar os gestores, mantenedores e a comunidade
acadêmica para a tomada de ações e definições de propostas para a atualização
constante do conhecimento e das dinâmicas pedagógicas envolvidas na formação dos
futuros profissionais formados por esta IES, sempre buscando a melhoria da qualidade
de ensino. Sendo esta uma forma de possibilitar o crescimento da IES e demonstrar sua
importância e seu comprometimento social.
Os diferentes formulários que compõem a Avaliação Institucional, após
analisados e enviados pelos Cursos, servem como elementos articuladores entre
avaliação e gestão possibilitando planejamentos estratégicos para a resolução das
fragilidades identificadas. O relatório das análises da Avaliação Institucional é divulgado
para os diferentes setores da FMU, para que sirva de base aos seus planejamentos,
efetivando o uso dos resultados para a qualificação do ensino, pesquisa e extensão.
Como avanços percebidos em 2017, destacam-se:
a) o aumento e a relevância das áreas de empregabilidade e internacionalidade
por intermédio de ações do Global Office;
b) melhorias nos processos de gestão docente;
c) promoção de mais ações de pesquisa, iniciação científica e extensão;
d) melhoria de infraestrutura nos campi;
e) crescimento no número de docentes participantes das capacitações
presenciais e virtuais;
f) premiações de docentes ao longo do ano;
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g) inovações curriculares, e;
h) intensificação para as metodologias ativas para ensino e aprendizagem.
Os grandes desafios institucionais e que têm sido enfrentados com sucesso
dizem respeito:
a) à manutenção dos níveis de satisfação dos discentes;
b) à capacitação dos docentes para as metodologias ativas;
c) a criação e a manutenção de Espaços de Prática Acadêmica que contribuam
para o processo de ensino e aprendizagem;
d) a participação e o acompanhamento dos discentes nas iniciativas de
preparação para a carreira;
e) o acompanhamento dos egressos; e
f) a modernização e inovação constantes em processos e sistemas de gestão,
prestação de serviços e acadêmicos, mantendo a Instituição sempre atualizada em
relação ao que há de mais moderno em termos educativos e de gestão.
Os resultados são apresentados à comunidade universitária, proporcionando
sessões de discussão para o estabelecimento de prioridades. Desta forma, os itens
apresentados como oportunidades de melhoria passam a fazer parte do planejamento
das áreas, tornando-se indicadores de desempenho do corpo diretivo da Instituição. A
FMU está atenta às opiniões e sugestões da comunidade acadêmica, tanto que
desenvolveu um selo e um “slogan” para divulgar as melhorias implementadas: “Você
pediu, a CPA ouviu e a FMU fez”. As melhorias são identificadas e divulgadas com essa
mensagem e o material de divulgação sempre é acompanhado pelo selo.
Nos últimos anos, os investimentos vão ao encontro do compromisso
institucional com a educação superior de qualidade. Evidenciando a promoção de
melhorias inovadoras, destacam-se, por exemplo:
a) a ampliação dos acervos virtuais da Biblioteca, oportunizando que o discente
tenha acesso às obras de qualquer lugar e a qualquer tempo;
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b) a ampliação do uso do Blackboard, plataforma robusta e completa para o
ensino a distância, nas aulas de todas as disciplinas, inclusive as presenciais;
c) a consolidação das metodologias ativas, em que o discente passa a ser o centro
do processo e o docente passa a ser aquele que apoia e conduz o discente pelo caminho
do aprendizado;
d) a prestação de serviços aos discentes também por meio do Portal do Aluno
(Autoatendimento) e do atendimento presencial, dessa forma, o aluno pode acessar as
Bibliotecas, fazer requerimentos, consultar salas, horários e docentes, fazer
rematrículas, consultar a sua situação financeira, acessar a plataforma Blackboard, entre
tantos outros serviços que podem ser acessados de qualquer lugar e a qualquer tempo.
Como pode-se perceber, a FMU busca sempre oferecer soluções inovadoras para a
comunidade acadêmica.
Ressalta-se que os relatórios de autoavaliação estão de acordo com a previsão
de postagem para cada ano do triênio (considerando os relatórios parciais e final p
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revistos no planejamento da CPA), possuem clara relação entre si, impactam o
processo de gestão da instituição e promovem mudanças inovadoras.

RESULTADOS DO
PDI ANTERIOR
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5 RESULTADOS DO PDI ANTERIOR
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas é uma Instituição
comprometida com a sua missão e com o seu compromisso social. Diariamente buscase, aqui, a qualidade em tudo o que é desenvolvido, desde as boas práticas pedagógicas
até as ferramentas de gestão. Como mencionado, a instituição utiliza, no seu processo
de construção, uma das ferramentas mais fundamentais e basilares da Administração:
o Ciclo PDCA. Para isso, contamos, essencialmente, com as iniciativas implementadas
pela CPA, que instrumentaliza a FMU para a melhoria contínua. Por meio da CPA, o
processo de construção e evolução institucional se torna vivo e dinâmico, conduzindo e
reconduzindo a FMU a um processo de desenvolvimento legítimo, participativo, claro,
democrático e baseado em evidências. É por meio dessa dinâmica que, resumidamente,
os principais resultados alcançados ao longo do período de abrangência do PDI são
discutidos neste capítulo.
A utilização dos resultados da avaliação interna e externa ocorre,
essencialmente, pela via do planejamento, na medida em que esses resultados
subsidiam atualizações do PDI. O conjunto geral das iniciativas implementadas em
função das demandas da avaliação interna e externa está registrado sob a rubrica
potencialidades/avanços, no Relatório de Autoavaliação. O Levantamento feito pela
CPA/ FMU junto às Coordenações de Curso com indicadores da área acadêmica e junto
às Gerências Administrativas e de Relacionamento com o Aluno com indicadores
relacionados a infraestrutura e atendimento, por ocasião dos Seminários de Avaliação e
Planejamento Institucional, permite identificar várias ações implementadas.
A seguir estão relatados resumidamente os principais resultados alcançados ao
longo do período de abrangência do PDI 2013-2017, para todos os objetivos
estabelecidos para o quinquênio.
5.1 Objetivos para ensino de graduação
OBJETIVO: Implantar novos cursos de acordo com as demandas locais e regionais.
META: Cumprir o Cronograma de Implantação e Desenvolvimento de Cursos.
RESULTADO: Estudos realizados anualmente, tendo como entregas: (1) indicadores de
potenciais cursos; (2) estudo de preços praticados; (3) análise de descontinuidade de
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cursos. Resumos Executivos elaborados conforme necessidade, tendo sido aprovados
nas reuniões de CDEPE no período. Informações de mercado incluídas nos resumos
executivos dos cursos iniciados no período 2013-2017, aprovados posteriormente pelo
CDEPE. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a área de Planejamento de Vendas.
Para a precificação de todos os cursos é levado em consideração tanto os
custos/investimentos como a análise do mercado. PPC’s elaborados e atualizados
conforme demanda. Autorizações realizadas conforme atas de reunião de Colegiado e
NDE de cada curso. Implantação de polos para oferta dos novos cursos EaD e adequação
de estrutura para oferta dos novos cursos presenciais: Estatística e Geografia. Foram
implementados também cursos EaD em: Administração, Ciências Contábeis, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Comercial, História, Letras – Português, Logística, Pedagogia
e Serviço Social. Abertura dos processos nos Editais de Vestibular e divulgação no site
da instituição e veículos específicos.
5.2 Objetivos para pós-graduação lato sensu
OBJETIVO (1): Ampliar e aprofundar os conhecimentos em uma determinada área.
CUMPRIMENTO DA META: Proporcionar, em cursos específicos, a formação pedagógica
básica para a docência no ensino superior.
• Dar suporte para que pós-graduados envolvam-se com projetos de investigação, em
especial no momento da elaboração das monografias de final de curso.
RESULTADO: Durante o período analisado a Pós-Graduação Lato sensu contou com um
grupo de Coordenadores qualificados para a apropriada ampliação e aprofundamento
nos conhecimentos das áreas de conhecimento. A organização conta hoje com quatro
grupos na pós-graduação: a) Coordenação de Ciências da Saúde; b) Coordenação de
Direito; c) Coordenação de Relações Internacionais; d) Coordenação de Engenharia e
Tecnologia da Informação; e) Coordenação de Negócios e Hospitalidade; e f) Educação.
Com intensa interação com a área de Produtos o grupo de coordenadores da pósgraduação continuamente trouxe propostas de conteúdo atuais e adequadas para os
alunos.

A organização das empresas tornou-se mais complexa e mais aprimorada,

particularmente no momento em que a economia brasileira encontra-se em expansão.
Como consequência, o mercado de trabalho hoje busca profissionais com formação que
ultrapassa a graduação e os cursos de pós-graduação são cada vez mais requisitados em
todas as áreas de conhecimento, inclusive em decorrência da necessidade da educação
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continuada referida neste projeto. Deste modo, a pós-graduação cumpre, também, o
papel de possibilitar a seus egressos da graduação, bem como de outras instituições,
que encontre o espaço para a atualização permanente de sua educação. Entregar um
conteúdo de qualidade, adequado à complementação e atualização da educação fez
com que a FMU aumentasse o número de alunos, como mostrado no gráfico a seguir:
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GRÁFICO 1 - ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

FONTE: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu do CPPG, em nível de especialização
pretendem formar profissionais especialistas na área escolhida capazes de enfrentar os
desafios profissionais, de avaliar contextos sócio-históricos, culturais e ético-políticos,
de filtrar informações, de fazer ciência, de intervir na realidade em que atua de forma
competente e de trabalhar com autonomia.
No contexto acadêmico, o curso tem por finalidade a preparação personalizada
por meio da aquisição de conhecimentos gerais e específicos de forma mais crítica e
empreendedora e menos informativa, a conjugação da linguagem oral e escrita entre o
docente e o discente, o estímulo à pesquisa e ao magistério do ensino superior.
No contexto social, objetiva-se conscientizar de sua importância como cidadão e
profissional especializado, favorecendo o autoconhecimento e as relações interpessoais
com o intuito de facilitar a sua interação no grupo em que atua.
Em resumo, o CPPG oferece cursos em diferentes áreas com a finalidade de
aprofundar o conhecimento acadêmico e profissional por meio das habilidades básicas,
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específicas e de gestão, pesquisas acadêmicas, produções científicas e projetos de
responsabilidade social. Uma parte do esforço compartilhado entre alunos e professores
são ao Projetos de Pesquisa (Trabalhos de Conclusão de Curso) necessários para a
graduação dos alunos e que podem aprofundar as pesquisas sobre um tema, auxiliar a
solução de uma questão profissional ou auxiliar o aluno em um empreendimento.
Projetos de Pesquisa Pós Graduação
Ano

2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2

Quantidade de TCC´s Entregues 964
921
904
816
QUADRO 9 - PROJETOS DE PESQUISA PÓS GRADUAÇÃO
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Cursos de Extensão/Cursos Livres
Ano

2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2

Quantidade de Turmas

28
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QUADRO 10 - CURSOS DE EXTENSÃO/CURSOS LIVRES

OBJETIVO (2): • Proporcionar, em cursos específicos, a formação pedagógica básica para
a docência no ensino superior.
RESULTADO: A área de Educação proporciona aos alunos cursos específicos que os
preparam para a docência no ensino superior. Desde o PDI 2013-2017 o número de
alunos matriculados nestes cursos passou de 78 alunos (em 2012) para 169 alunos (em
2017). Nos últimos anos os cursos têm apresentado e trabalhado com os objetivos de
aprendizagem segundo Taxonomia de Bloom e estratégias/metodologias de
ensino/aprendizagem. Os cursos de Docência voltados para o Ensino Superior são
mostrados na tabela abaixo:
CURSOS:
• Docência em Língua e Literatura Espanhola
• Docência em Língua e Literatura Inglês
• Docência em Literatura e Humanidades
• Docência no Ensino Superior
• Educação Inclusiva
• Neurociência Aplicada à Educação
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OBJETIVO (3):
• Dar suporte para que pós-graduados envolvam-se com projetos de investigação, em
especial no momento da elaboração das monografias de final de curso.
RESULTADO:
Os alunos de pós-graduação cursam “Metodologia de Pesquisa” no último
semestre de seu curso para discutir o Planejamento e estrutura da pesquisa científica, o
Aprimoramento da leitura compreensiva, o Planejamento e produção de textos
referenciais de acordo com parâmetros da linguagem técnico-científica e os Métodos e
sujeitos de pesquisa.
No semestre seguinte o aluno tem 3 seções de orientação individuais com seu
professor-orientador, que trabalha com a intenção de envolvê-lo em uma investigação
com sólida fundamentação teórica que possa, posteriormente, ser submetida a uma
revista acadêmica. Os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos são postados na
Biblioteca. Em 2017 tivemos 1.787 trabalhos concluídos.
5.3 Objetivos para Pós-Graduação Stricto Sensu
OBJETIVO
O estabelecimento e o desenvolvimento de atividade permanente de pesquisa,
dotada da interdisciplinariedade e da transdisciplinariedade compatíveis com a área de
concentração de cada programa de Mestrado Acadêmico ou Profissional, conforme o
caso.
CUMPRIMENTO DA META
Consolidadção e ampliação da Pós-Graduação Stricto Sensu.
RESULTADO
a) Produção continuada e qualificada de conhecimento acadêmico, hábil à prestação
dos serviços científicos destinados à comunidade; b) Formação de pesquisadores e
docentes, bem como a sua reciclagem, atendendo às demandas socioeducacionais e/ou
setores produtivos locais, regionais e nacionais; c) Estabelecimento e o desenvolvimento
de incessante diálogo, articulação e integração com os centros, agências e instituições
de fomento à atividade de pesquisa, nacionais e internacionais; e d) Estabelecendo o
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desenvolvimento e a consolidação das linhas de pesquisa relevantes e significativas para
a sociedade civil, levando-se em consideração a área de concentração de cada Programa
de Mestrado Acadêmico ou Profissional, conforme o caso. Cada Programa de Mestrado
possui Regulamento próprio, contendo objetivos a ele inerentes.
5.4 Objetivos para pesquisa
OBJETIVO
Implantação de política de pesquisa que estimula a integração dos estudos institucionais
entre docentes e discentes da Graduação, da Pós-Graduação
Implantação de política de pesquisa que estimula a integração dos estudos institucionais
entre docentes e discentes da Graduação, da Pós-Graduação Lato Sensu e da PósGraduação Stricto Sensu, orientando-se pelas linhas de pesquisa e respectivos projetos
cadastrados pelos programas de Mestrado Acadêmico e Profissional.
A pesquisa deverá ser continuamente estimulada, através da criação de grupos de
pesquisa integrantes dos projetos das linhas de pesquisa, tendo os seguintes objetivos:
a) a busca contínua das informações e do conhecimento, garantindo-se a universalidade
de acesso aos docentes, discentes e profissionais convidados, sempre devidamente
cadastrados perante o órgão fiscalizatório;
b) a permanente cooperação dialógica entre os integrantes da Graduação, da PósGraduação Lato Sensu e da Pós-Graduação Stricto Sensu;
c) a obtenção da produção acadêmica e da produção técnica decorrente das conclusões
do grupo de pesquisa;
d) o estabelecimento e o desenvolvimento de incessante diálogo, articulação e
integração com os centros, agências e instituições de fomento à atividade de pesquisa,
nacionais e internacionais; e
e) o estabelecimento, o desenvolvimento e a consolidação das linhas de pesquisa
relevantes e significativas para a sociedade civil, levando-se em consideração a área de
concentração de cada programa de Mestrado Acadêmico ou Profissional, conforme o
caso.
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CUMPRIMENTO DA META
Criação de grupo de pesquisa que esteja vinculado a um dos projetos de pesquisa dos
programas de Mestrado Acadêmico e Profissional.
Além dos projetos e grupos de pesquisa constituídos pelos programas de Mestrado
Acadêmico e Profissional, contempla-se a possibilidade dos Projetos Pedagógicos de
Cursos – PPCs da Pós-Graduação Lato Sensu e da Graduação estabelecerem temas de
pesquisa próprios ao curso, adotando-se, sempre que possível, a estratégia de
correlacioná-los aos dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu referidos.
RESULTADO
As linhas de pesquisa dos programas de Mestrado, que servem de orientação para a
constituição de grupos de pesquisa, são as seguintes:
MESTRADO

Linha de Pesquisa

DIREITO

Teoria da relação jurídica na Sociedade da Informação

DIREITO

Decisão jurídica e monopólio do Estado

GOVERNANÇA
CORPORATIVA
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
SAÚDE AMBIENTAL
SAÚDE AMBIENTAL

Estruturação da governança corporativa
Governança corporativa e dinâmica organizacional
Direito e Educação na interface sociedade, animal e
ambiente
Biossegurança, eficiência e sustentabilidade

Total Geral
QUADRO 11 - LINHA DE PESQUISA MESTRADO
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5.5 Objetivos para Extensão
OBJETIVO
Considerando-se que a Extensão Universitária é um dos objetivos das instituições de
ensino superior, os objetivos institucionais a este propósito são os seguintes:
a) a promoção do conhecimento e da responsabilidade social;
b) a promoção da transformação social;
c) a contínua integração institucional com a sociedade, inclusive mediante a articulação
de redes e parcerias públicas e privadas;
d) o contínuo estímulo à participação da comunidade acadêmica na produção e/ou
registro do conhecimento gerado por meio de atividades de extensão;
e) a promoção integrada da Extensão com a Pesquisa, inclusive com os programas de
pós-graduação stricto sensu;
f) a democratização do conhecimento acadêmico, interdisciplinar e transdisciplinar; e
g) a democratização do conhecimento acadêmico, para realização de pesquisas de
avaliação de impacto dos programas, projetos e ações junto às comunidades ou públicos
de interesse.
CUMPRIMENTO DA META
Alinhar a extensão com os princípios do desenvolvimento, da sustentabilidade, do
acesso à educação, da inclusão social e da empregabilidade.
Contemplar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, permitindo-se às
atividades de pesquisa e extensão a percepção de apoio financeiro do poder público.
RESULTADO
A Extensão Universitária possui Regulamento próprio, que observa aos princípios e
diretrizes da política extensiva adotada pelo Centro Universitário da FMU, abrindo-se
inscrições aos interessados em apresentarem suas atividades, conforme as
modalidades admitidas e a natureza dos programas.
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5.6 Objetivos para responsabilidade socioambiental
A Responsabilidade Social está relacionada ao exercício da cidadania e requer das
instituições educacionais o incentivo para a participação em projetos sociais, por meio
do trabalho voluntário, da efetivação de parcerias e da realização de ações educacionais
que contemplem o trato de problemas de cunho ambiental, social e de preservação.
Neste sentido, a responsabilidade social é um compromisso a ser assumido por toda a
comunidade da IES e requer a adoção de uma postura clara e transparente no que diz
respeito aos objetivos e compromissos éticos da instituição, fortalecendo a legitimidade
social de suas atividades, refletindo-se, positivamente, no conjunto de suas relações. A
Responsabilidade Social é uma das funções desempenhadas pela Qualidade Acadêmica
e sua existência encontra respaldo na missão institucional do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU que é promover Educação Superior acessível
e de excelência para a formação de profissionais éticos, cidadãos comprometidos com
a construção de uma sociedade sustentável e preparados para o mundo do
trabalho. Para tanto, no cerne da formação integral de nossos estudantes, diariamente
buscamos outorgar espaços de integração com o entorno que lhes permita ver como
seu trabalho também incide no desenvolvimento exitoso da comunidade que os rodeia
e em todo o país
Nesse sentido, diversas práticas, programas e projetos sociais são orientados e
estimulados com o envolvimento de estudantes, docentes, colaboradores e corpo
diretivo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, visando
atender os seguintes objetivos:
•

Possibilitar aos estudantes a percepção do propósito social incorporado em suas
respectivas formações profissionais;

•

Cumprir com o papel Institucional em favor do desenvolvimento social e
ambiental da sociedade;

•

Fomentar a reflexão incentivando a relação permanente do ambiente acadêmico
e a interação frequente e sistemática com a realidade social;

•

Alinhar as ações institucionais com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU;

•

Efetivar ações sustentáveis que atendam aos assuntos sociais, a formação de
lideranças, desenvolvimento de oportunidades, integração de pessoas com
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projetos acadêmicos e sociais alinhados com o desenvolvimento do
pensamento crítico e reflexivo.
Isto se reflete em nossa Política de Extensão Universitária que estabelece uma relação
de apoio permanente ao entorno, através de presença social, com o fim de ser um
aporte ao desenvolvimento do país, baseado em nossa pertinência acadêmica e social.
Sendo a extensão universitária orientada à transformação social é parte integrante das
ações de Responsabilidade Social. Todas as ações extensionistas buscam nortear suas
práticas em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização
das Nações Unidas – ONU, contidos na Agenda 2030. Dessa forma fica garantido que
todas as atividades desenvolvidas tenham lastro e arcabouço teórico-metodológico e,
principalmente, somarão contribuições com diversos atores sociais para a
transformação social colaborando para a construção de um mundo mais justo e
igualitário, a efetivação dos direitos humanos e a promoção de um desenvolvimento
realmente sustentável. As atividades de Responsabilidade Social são conduzidas com
base em diferentes iniciativas: há uma Agenda Institucional de extensão contemplando
atividades permanentes, bienais, anuais, semestrais e mensais. As atividades
permanentes: se referem às parcerias com o governo e não governamentais; as
atividades trienais se referem basicamente à certificação de Empresa B.
As atividades anuais englobam várias iniciativas:
• Prêmio Here For Good, promovido pela Laureate, envolve colaboradores,
docentes e estudantes, que relatam suas ações de impacto social submetendose às regras do concurso;
• Reconhecimento institucional pelo grau de envolvimento com causas sociais;
• Global Days of Service, promovido mundialmente pela Laureate, no mês de
outubro em que são oferecidas várias iniciativas de cunho social reforçando o
compromisso social da Instituição;
• Semana da Responsabilidade Social, constitui uma semana de ações endereçadas
a uma comunidade ou instituição selecionada previamente cuja agenda é
definida com base em ofertas institucionais e demandas solicitadas. Todos os
cursos se envolvem de alguma forma. Alguns com ações realizadas localmente,
outros colaborando com as etapas de planejamento, divulgação e gestão do
evento. O sucesso desse evento permite a obtenção do Selo Social fornecido
pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – ABMES;

388

PDI - 2018-2022
As atividades semestrais dão conta de outras iniciativas:
• Trote Solidário, que engloba a Ação do Bem, posta em prática a cada início de
semestre por ocasião da recepção dos calouros, envolvendo também veteranos
em uma ação de trote, porém com propósito elevado;
• Rodas de Conversa, que discutem temas sobre diversidade, relevantes na
atualidade e no ambiente universitário, envolvendo toda a comunidade
acadêmica ao redor de temas como opção sexual, raça, religião, gênero,
deficiências; posicionando a Instituição e o regime disciplinar aplicável a
questões de intolerância e à prática de bullying;
As atividades mensais são baseadas em:
• Agenda Cultural, conhecida como “15X15”, cujo nome se deve por envolver 15
minutos de apresentação cultural a cada 15 dias, ao longo de dois meses em
cada semestre;
• Agenda de Doações, que coleta contribuições da comunidade acadêmica com
base em necessidades definidas mensalmente, posteriormente, encaminhadas
a instituições do entorno dos campi, com apoio de alunos voluntários.
Todas as ações da agenda são importantes, mas pelo lastro conferido, destaque
é dado ao processo rigoroso de avaliação conduzido pelo B-Lab iniciado em 2015 cujo
coroamento ocorreu com a obtenção da certificação no início de 2016. BLab é uma
empresa independente, sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, que tem
como intuito reconhecer empresas cujos negócios são orientados como uma força para
o bem. O processo percorrido envolveu o preenchimento de formulários, entrevistas
virtuais, e eventual visita in loco da equipe do B-Lab. Ao final desse processo tornou-se
uma Empresa de Benefício Público ou Empresa B, reconhecida por gerar impacto
positivo na sociedade. O certificado tem validade de 2 anos, por isso em 2017 houve
nova rodada de submissão, cujo resultado foi divulgado no início de 2018 e resultou na
recertificação institucional.
Também merece destaque especial a Semana de Responsabilidade Social que,
ao envolver ações de extensão de vários alunos e cursos da Instituição, cumpre com o
que orienta o Plano Nacional de Educação (2014-2024), assegurando, no mínimo, 10%
da carga horária total do curso em projetos de extensão universitária, privilegiando as
linhas de extensão institucionais, e disponibilizando ao público externo o conhecimento
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adquirido por meio do ensino e da pesquisa, viabilizando assim a interação entre a
Instituição e a sociedade. As ações de extensão se materializam em eventos, projetos,
cursos, produções tecnológicas e outras possibilidades, que a partir das disciplinas
norteadoras geram frutos em benefício das comunidades selecionadas pela Instituição.
Além das ações de Responsabilidade Social institucionais, há incontáveis iniciativas no
âmbito dos vários cursos, vinculadas ou não, ao atendimento de caráter permanente no
Centro Integrado de Saúde, Núcleo de Práticas Jurídicas, entre outras.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU zela pela
qualidade de suas ações acadêmicas que está fundamentada em valores e Ideais que
exaltam a liberdade, a democracia, o comportamento ético, a responsabilidade social, o
espírito de solidariedade, o respeito às diferenças individuais, a prática da cidadania, o
rigor científico e o profundo comprometimento com os problemas da realidade
brasileira.
5.6.1 TROTE SOLIDÁRIO
OBJETIVO
Realizar ações sociais voltadas para a comunidade, além de recepcionar os alunos
e promover a integração entre os calouros e veteranos; buscando assim, incentivar a
solidariedade e desenvolver em cada indivíduo a consciência cidadã, sempre reforçando
a importância da contribuição de cada um para a construção de uma sociedade melhor.
CUMPRIMENTO DA META
Ampliar ações envolvendo todas as Escolas e corpo docente.
RESULTADO
Em 2017 contamos com a participação de 200 voluntários, beneficiando mais de
700 pessoas e somando uma carga horária de 1.600 horas voltadas ao Programa.
Tivemos ação como o aconselhamento para doação e conscientização quanto à
responsabilidade social no ato de doar; Campanhas de arrecadação: de ração, materiais
escolares, produtos de higiene e roupas de cama e banho e atividade voluntária em
asilo. A Campanha de Doação de Sangue foi em parceria com Banco de Sangue Paulista
que aconteceu nos dois semestres de 2017, resultando em 193 bolsas de sangue.
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5.6.2 CAMPANHA DE DOAÇÃO
OBJETIVO
Promover Campanhas de doação com o intuito de arrecadar itens e contribuir para
o desenvolvimento social das comunidades do entorno.
CUMPRIMENTO DA META
Atuar fortemente na divulgação e ampliação das ações, envolvendo todas as Escolas,
corpo docente e administrativo.
RESULTADO
O CA do curso de Biomedicina organizou doações de produtos de higiene pessoal e itens
para café da manhã em prol da Instituição de Longa permanência "Lar Ondina Lobo“; O curso de Fonoaudiologia, arrecadou 200 agasalhos e roupas em geral para o bazar do
GRAACC- Combatendo o câncer infantil; -O curso de Psicologia realizou debate sobre
Responsabilidade Social após filme com professora convidada. Para entrar bastava levar
toucas e meias de lã que foram destinadas às pessoas em situação de rua; -Pelo Projeto
Construindo Sonhos, foram arrecadadas fraldas, leite em pó, brinquedos e livros em
auxílio à Associação Santo Agostinho- CEI- Creche Bela Vista. Também foram realizadas
atividades de recreação com as crianças da instituição;
5.6.3 Global days of service
OBJETIVO
Participar no Global Days of Service cujo projeto reúne diversas ações sociais realizadas
em parceria com os cursos e com toda a rede de Instituições de Laureate.
CUMPRIMENTO DA META
Ampliar ação buscando a consolidação de parcerias com empresas privadas.
RESULTADO
Na 16ª Ação da Saúde houve a participação de todos os cursos da saúde, ofertando mais
de 10.000 atendimentos gratuitos a comunidade interna e externa; Atendimentos
Jurídicos gratuitos pelo Juizado Especial Cível, impactando 350 pessoas; Gincana do Bem
do Programa Construindo Sonhos com o envolvimentos dos colaboradores da rede
Laureate, arrecadou 1 Toneladas de alimentos não perecíveis; mais de 6.000 itens de
higiene pessoal; 776 brinquedos; quase 1.000 livros entre infantis e adultos; 222 peças
de roupa infantil e adulto. Impactamos no total 1.370 pessoas, sendo adultos na
Instituição Arsenal da Esperança e crianças de 0 a 6 anos atendidos pela Abrinq;
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Educação Bucal e Outubro Criança promovidas pelo curso de Odontologia em parceria
com a fundação Abrinq, com 438 horas de voluntariado beneficiando 973 crianças e
adolescentes. O GDS resultou no envolvimento de mais de 9 mil voluntários entre alunos
e colaboradores/docentes. 18.462 pessoas foram beneficiadas em uma carga horária de
28.496 horas voltadas ao Programa.
5.6.4 SEMANA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
OBJETIVO
Participar na Semana de Responsabilidade Social, promovida pela Associação Brasileira
de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES), realizando atendimentos nas áreas da
Saúde e Qualidade de Vida, Saúde Animal, Cidadania, Arte, Cultura e Educação.
CUMPRIMENTO DA META
Manter o selo da Campanha ABMES, nos destacando pelos resultados de programas e
projetos desenvolvidos sempre alinhados com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis).
RESULTADO
Essa iniciativa uniu diversos cursos no mês de setembro que contribuíram para
importantes resultados, como a obtenção do Selo de Instituição Socialmente
Responsável.
Campanha da Voz: durante 3 dias, alunos e docentes do curso de Fonoaudiologia
realizaram serviços à comunidade voltados para questões relativas a saúde da voz;
• Curso de formação profissional em jardinagem e paisagismo: voltado para a
comunidade com o objetivo de capacitar os interessados para trabalharem como
jardineiros; Conscientização sobre poluição ambiental: palestra sobre poluição,
enfatizando a questão dos recursos hídricos, com uma atividade prática de coleta e
análise de água, visando ampliar o projeto já existente de banheiros secos;
• Jantando na Rua: o projeto do curso de gastronomia em parceria com as
Atléticas da Instituição entregou 400 refeições e kits de higiene pessoal para os
moradores de rua da região da Sé e de ração para seus animais de estimação;
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• Oficina de fabricação de tijolos: os moradores da Vila do Nilo aprenderam a
fabricar tijolos com materiais de alta resistência e de maneira caseira, podendo ser
utilizados em qualquer tipo de obra para construção civil;
• Rodas de conversas: debate sobre a diversidade religiosa, de gênero e raça."
Tais ações resultaram em 1.963 horas de trabalho voluntário, 582 voluntários e 3.270
atendimentos.
5.6.5 SEMANA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE
OBJETIVO
Ampliar discussão com temáticas emergentes da educação no Ensino Superior. Refletir
sobre o papel do professor diante das rápidas mudanças bem como as competências
dos novos estudantes é uma constante para quem deseja ser não só a maior, mas
também a melhor instituição de ensino superior do país.
CUMPRIMENTO DA META
Desenvolver ações voltadas aos desafios do corpo docente e envolver ainda mais temas
voltados a Inclusão, Diversidade e Pluralidade Social e Cultural.
RESULTADO
Em 2017 a Semana de Desenvolvimento Docente contribuiu para promover a integração
entre os professores da instituição e capacita-los para o desenvolvimento de diferentes
metodologias de ensino e práticas pedagógicas. Participaram cerca de 1900 docentes.
5.6.6 Prêmio Here for Good
OBJETIVO
Reconhecer aqueles na Rede Laureate que têm gerado impacto social positivo em suas
comunidades por meio de diferentes iniciativas, seja por meio de empresas sociais ou
sem fins lucrativos, tecnologias inovadoras, voluntariado ou qualquer outro esforço que
contribua para o bem-estar da sociedade.
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CUMPRIMENTO DA META
Ampliar o número de ações e projetos sociais apresentados, para impactar
positivamente a comunidade de nosso entorno, sempre alinhados com os ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis).
RESULTADO
5.6.7 Projetos de Extensão
OBJETIVO
Consolidar parcerias, resultando em trabalhos voluntários envolvendo toda a Instituição
com a realização de campanhas elaboradas.
CUMPRIMENTO DA META
Alinhar e adequar a consolidação das parcerias no raio de 2km da IES, conforme
preconiza nossa Política Nacional de Extensão Universitária e fomentar a produção de
pesquisa subsidiada pela produção do conhecimento vivenciado na relação teoria X
prática.
RESULTADO
•

Em 2017 voluntários dos cursos da Escola de Comunicação e Educação promoveram
diversas ações com as crianças e adolescentes da ONG Missão Belém, dentre as
ações estão: Oficinas de Pintura e Desenho, Gincanas, Show Musical, pintura de
rosto, Brincadeiras educativas, contação de histórias, oficina de teatro, oficina de
criatividade. Com os idosos da ONG Rainha Izabel foram realizados jogos interativos,
apresentação musical, oficina de dança.

•

Também foram realizadas campanhas para arrecadar fraldas, mimos para as idosas,
produtos de higiene e brinquedos.

•

O Cine Pipoca FMU promove semestralmente projeções gratuitas e debates sobre
obras cinematográficas que abordam temáticas relacionadas às questões sociais
(meio ambiente, relações étnicas raciais, direitos humanos, cultura indígena,
diversidade, entre outros). O Projeto Cine Pipoca, realizado pela Escola de
Educação, busca promover uma reflexão crítico-analítica para as situações que
afetam direta ou indiretamente o contexto social contemporâneo. Também foram
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realizadas campanhas para arrecadar fraldas, mimos para as idosas, produtos de
higiene e brinquedos.
•

Curso de formação profissional aberto a comunidade para capacitar os interessados
para trabalharem como jardineiros; curso sobre técnicas e tecnologias alternativas
que podem ser utilizadas de maneira segura em residências, visando melhoria das
edificações presentes na comunidade de maneira sustentável; ensinar os
moradores a fabricar tijolos com materiais de alta resistência e de maneira caseira,
podendo ser utilizados em qualquer tipo de obra para construção civil; oficinas para
montar uma horta orgânica comunitária; desenvolvimento de Projeto colaborativo
para gerar resultados práticos a educação ambiental e ao meio ambiente
diretamente, a partir da comunidade acadêmica FMU; curso de segurança no
trabalho para trabalhadores de uma cooperativa de coleta de materiais recicláveis,
visando melhorar as práticas de trabalho dos funcionários, evitando danos e lesões
e aprimorá-los tecnicamente para execução das atividades diárias;

•

Projeto de intervenção na comunidade Vila Nilo: Inclusão digital e Revitalização de
uma praça na comunidade. Na primeira ação foram disponibilizados os laboratórios
de informática para a comunidade, tendo os alunos como monitores e instrutores
para elaboração de currículo, uso de aplicações, Redes Sociais, Internet e demais
ferramentas voltadas ao usuário final. A segunda ação foi feita com o intuito de
preparar a praça para a festa de dia das crianças que ocorre todos os anos na praça
e junta todos do bairro e dos bairros vizinhos;

•

Durante o mês de abril o Curso de Ciências Contábeis apoiou à comunidade para a
entrega do Imposto de Renda e auxiliou no esclarecimento de dúvidas Fiscais e
Financeiras;

•

O curso de administração realizou a Jornada do Bem, evento com o objetivo de
desenvolver o senso crítico, a consciência social e o compromisso com o bem
comum e tem se expandido ao longo de suas edições com maior participação de
ONGs e abrangência nos Campi da Instituição. Período: 03/05, 10/05, 16/05 de
2017.

•

Jantando na Rua: entrega de refeições a pessoas em situação de rua em dois anos
já entregou mais de 13.000 refeições e só no segundo semestre de 2017 foram
1.400 refeições; Jantar em favor da Creche Biasi, realizado uma vez por semestre é
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um jantar beneficente com o objetivo de levantar fundos para a Associação
Beneficente Creche Biasi;
•

Projeto Upcycling - Moda + Gastronomia: Transformação de uniformes antigos,
jamais usados, em peças funcionais para os alunos e professores do curso de
gastronomia utilizarem na sua ação social. Aventais, bandanas, guardanapos,
toalhas de mesa e panos de prato serão criados. Realizado no 2º semestre de 2017;

•

O curso de administração realizou uma palestra sobre os direitos éticos e legais da
intimidade em tempos de internet. Foram realizadas atividades de integração entre
os estudantes agregando conhecimento e fazendo com que o aluno coloque em
prática as teorias estudadas dentro da sala de aula. Dentre as ações se destacam:
palestras sobre acontecimentos políticos no mundo;

•

Projeto 3º Observatório das Relações Internacionais contanto com a participação
de 14 alunos de RI que põem em prática a pesquisa e sistematização de dados para
estudo de países a fim de produzir material útil para o monitoramento do
comportamento dos atores relevantes para os estudos das relações internacionais
e o Model United Nation (MUN), evento que foi organizado pelos alunos de RI da
FMU com a proposta de discutir temas relevantes do cenário internacional,
seguindo o modelo de negociações internacionais que simula as reuniões da ONU,
com os seguintes temas trabalhados: tráfico internacional de mulheres, erradicação
da pobreza e vida sobre a terra, tribunal penal internacional Direitos Humanos entre
outros.

•

As principais características da Ação da Saúde, perpassam pelo fato da faculdade
"abrir as portas" para ofertar atendimento gratuito a toda comunidade externa e
interna da FMU, a partir das ações realizadas por cada um dos quinze cursos
oferecidos na área da saúde. A ação objetiva produzir por meio do encontro entre
academia e a sociedade, mudanças significativas nos processos da saúde e doença
de seus participantes, realizando ações para a prevenção de doenças e de promoção
da saúde, sendo essa uma aposta na inseparabilidade entre os processos de ensinoaprendizagem e a íntima relação com a comunidade.

•

Elaboração de ficha documental com informações históricas, arquitetônicas e
urbanísticas de imóveis de interesse para proteção, objetivando subsidiar o Serviço
Técnico do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São
Paulo - DPH.
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•

Elaboração de ficha documental com informações históricas, arquitetônicas e
urbanísticas de imóveis de interesse para proteção, objetivando subsidiar o Serviço
Técnico do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal de São
Paulo - DPH.

•

Elaboração de projetos preliminares para o campo de bocha e área de jogos de
mesa. A elaboração dos mesmos foi condicionada a consulta, junto à população,
dos 8 trabalhos desenvolvidos no Escritório Modelo do segundo semestre de 2016.
Enquanto critérios, os projetos deveriam atender exigências de custo mínimo, sem
aumento de área edificada e utilizando as estruturas existentes

•

Continuidade ao Plano de Diretrizes desenvolvido em 2016, em versão preliminar.
O Plano aborda encaminhamentos para solucionar a recuperação dos imóveis
residenciais, dos edifícios de uso coletivo, das áreas livres de edificação e de lazer,
da visibilidade do patrimônio tombado da fábrica, e da visitação ao conjunto
tombado.

•

Avaliação do concreto estrutural das empenas do edifício Vilanova Artigas (edifício
sede da FAU-USP na Cidade Universitária – Butantã), por meio da determinação da
velocidade de propagação de ondas ultrassônicas no concreto (conhecido como
ensaio de ultrassom). Foram realizados 78 ensaios duplos, com 12 leituras em cada,
perfazendo 936 medições (78 x 12). Foram realizados 23 ensaios simples, com 6
leituras em cada, perfazendo 138 medições (23 x 6). Realizaram-se 1.074 leituras,
totalizando 101 ensaios, dos quais 93 foram considerados válidos e 8 foram
descartados.

•

Assessoria técnica à comunidade organizada através de estudos projetuais de
arquitetura e urbanismo / desenho urbano-paisagístico

•

Estudo de novas soluções de fechamento para as janelas do Edifício Prestes Maia,
no Centro de São Paulo, a partir de demanda do Movimento de Moradia na Luta
por Justiça (MMLJ), que ocupa esta edificação

•

Desenvolvimento de ante-projeto de arquitetura repensando a incidência solar na
referida fachada a partir da construção de um conjunto de brises que deveriam,
também, reformular plasticamente o edifício em sua interface com a cidade.

•

Desenvolvimento de projeto para participação no Concurso Arquitetura Sagrada
para o Senegal (Capela em Tanaf, Kaila Looro). A proposta foi pautada na idealização
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de uma arquitetura sagrada e simbólica para toda a região e dedicada a melhorar
as condições precárias da área de intervenção.
•

Desenvolvimento de projeto de um bagageiro público, equipamento a ser localizado
em praças com o objetivo de guarda de pertences de pessoas em situação de rua.

•

Desenvolvimento de projeto de habitação para pessoas que aguardam uma
moradia permanente, enquanto alternativa para atender, parcialmente, a demanda
habitacional.

•

Detalhamento do projeto de habitação transitória elaborado no primeiro semestre
de 2017.

•

O projeto constitui um desdobramento do projeto realizado pelo Escritório-Modelo
em 2016, contemplando a requalificação do espaço urbano com enfoque no
pedestre e seu deslocamento. No segundo semestre de 2017 foi priorizado o
detalhamento do projeto e a produção de material gráfico, além do aprimoramento
das maquetes.

•

Produção de fichas de identificação de bens que foram indicados pelo Plano Diretor
do Município de São Paulo – Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, para integrarem as
Zonas Especiais de Preservação – ZEPEC. Cooperação com o Departamento de
Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura – DPH/SMC/PMSP.

•

Levantamento de campo para registro de gabaritos e usos das edificações, assim
como da arborização existente nas vias públicas, e o levantamento fotográfico do
conjunto de edificações existentes, em especial dos imóveis indicados pelo Plano
Diretor vigente (Lei 16.050/ 2014) para constituírem Zonas Especiais de
Preservação-ZEPEC.

•

Detalhamento do projeto de bagageiro público, equipamento a ser localizado em
praças com o objetivo de guarda de pertences de pessoas em situação de rua,
elaborado no primeiro semestre de 2017.

•

Trabalho de investigação e projeto para atender às demandas do GT Mulheres do
SASP. Este Grupo de Trabalho de Gênero contribui para a luta das mulheres na
categoria.

•

Assessoria técnica à comunidade organizada através de estudos projetuais de
arquitetura e urbanismo / desenho urbano-paisagístico.

•

O projeto pressupôs estudos de melhorias do Edifício Prestes Maia, na área central
de São Paulo, ocupado pelos movimentos de moradia em 2002. O objetivo principal
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é a melhoria das condições de segurança e habitabilidade, visto a situação de risco
e precariedade atual
•

Projeto de Paisagismo para a praça (professores e alunos do curso de Arquitetura e
Urbanismo), projeto e obra de bancos de concreto (professores do curso de
Arquitetura e Urbanismo), tratamento da área, plantio de mudas e instalação dos
bancos (professores e alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental, Design e Moda).

•

Promover uma reflexão crítico-analítica para as situações que afetam direta ou
indiretamente o contexto social contemporâneo (meio ambiente, relações étnico
raciais, direitos humanos, cultura indígena, diversidade, entre outros).

•

O curso de extensão ministrado pelos alunos do curso de Letras da FMU tem o
objetivo de aprimorar e expandir as competências linguísticas nos idiomas
português, inglês e espanhol.

•

Alunos habilitados linguisticamente no nível básico das línguas estrangeiras (inglesa
e espanhola). Ampliação da competência leitora.

•

Desenvolvimento da habilidade de interpretação de textos em geral e
principalmente de textos acadêmico-científicos

•

As ações resultaram em: 19.019 voluntários envolvidos, 18.239 horas voluntárias,
16. 464 beneficiários.

5.6.8 Clínica escola e práticas jurídicas
OBJETIVO
Intensificar vivência prática dos nossos estudantes quanto ao cotidiano das atividades
de um profissional frente aos desafios do mercado contemporâneo.
CUMPRIMENTO DA META
Divulgação das ações, estruturando infraestrutura para o aumento da demanda de
atendimentos

RESULTADO
a) Atendimentos gratuitos e orientações à população de baixa renda realizado por
alunos e docentes do curso de Direito da FMU. Os serviços são oferecidos apenas a
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pessoas físicas capazes, em ações de Direito do Consumidor, relação contratual, batidas
de Carros, entre outras. Em dados aproximados: são realizados anualmente cerca de
4.500 atendimentos a comunidade, cerca de 4.000 processos estão em andamento e
1.200 audiências de conciliação são realizadas anualmente. b) A Clínica de Fisioterapia
da FMU tem como objetivo prestar atendimento fisioterapêutico a portadores de
sequelas e patologias ortopédicas, neurológicas, pediátricas, reumatológicas,
respiratórias e ginecológicas. Os atendimentos são realizados por alunos e docentes do
curso de fisioterapia. c) Na Clínica Escola de Fonoaudiologia foram realizados
atendimentos com fonoterapia, exames audiológicos e otoneurológicos. d) Outras
atividades de extensão foram realizadas, como: semana da dislexia e 16º Ação da Saúde.
Também ocorreram ações pontuais, são elas: Campanha da Voz, durante 3 dias, alunos
e docentes do Curso de Fonoaudiologia realizaram serviços à comunidade voltados para
questões relativas a saúde da voz e Campanha de arrecadação de agasalho/roupas para
doação para o bazar do GRAACC- Combatendo o câncer infantil. e) O Hospital
Veterinário realiza atividades de atendimento clínico e cirúrgico e projetos de extensão
voltados à população carente, a exemplo da campanha de castração e posse responsável
de animais. f) Os atendimentos são realizados pelos alunos e docentes do curso de
Musicoterapia da FMU por meio de recursos sonoro-musicais, corporais e vocais atende
a gestantes, crianças da primeira infância, adolescentes e idosos, assim como
portadores de necessidades especiais– distúrbios da fala e audição, problemas físicos,
emocionais e mentais, distúrbios da aprendizagem e dependência química. g) O
Ambulatório de Nutrição do Complexo Educacional FMU oferece atendimento à
comunidade de todas as faixas etárias. Os atendimentos são realizados por alunos do
último ano do curso de Nutrição da FMU, com supervisão acadêmica. h) O atendimento
na Clínica é feito por alunos do curso de Odontologia da FMU com a supervisão de
professores. A saúde bucal é rigorosamente analisada e, a partir de então, um plano de
tratamento é elaborado. Em caso de necessidade, nossos alunos estão aptos a executar
trabalhos nas diversas áreas de especialidade odontológica: clínica infantil, prevenção,
dentística, prótese, endodontia, periodontia, estética, radiologia, tratamento com laser
e cirurgias. i) Os atendimentos são realizados pelos alunos e docentes do curso de
Psicologia da FMU, nas seguintes áreas: atendimento psicoterápico de crianças,
adolescentes, adultos e idosos; psicodiagnóstico infantil e adulto; atendimento de
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pessoas com deficiência; atendimento de bebês; orientação vocacional; plantão
Psicológico; aplicação de testes.
As ações resultaram em: Aproximadamente 26 mil pacientes atendidos por mês e 68
mil atendimentos e mais de 3 mil docentes e alunos envolvidos.
5.7 Objetivos de políticas para docentes e colaboradoes
OBJETIVO
•

Desenvolver programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e
desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu caráter
determinante para o desempenho da atividade acadêmica, buscando padrões
compatíveis com as exigências de uma Instituição inovadora e participante;

•

Capacitar e formar talentos humanos, em níveis técnico, administrativo e gerencial,
promovendo o aperfeiçoamento e a reciclagem de conhecimentos.

•

Estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos promovidos pela
instituição e outras entidades;

•

Alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação profissional
do corpo técnico-administrativo da Instituição;

•

Propiciar atualização de conhecimentos;

•

Incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos voltados à
atuação específica.

CUMPRIMENTO DA META
•

Elevar ainda mais a qualidade da capacitação de docentes e colaboradores

•

Envolver docentes e colaboradores num processo de desenvolvimento da
autonomia para a vida, cidadania e de construção de um mundo sustentável.

•

Construir consciência coletiva de que o estudo é um processo que depende da ação
conjunta e envolvimento de todos.

401

FMU
RESULTADO
•

Volare: programa de capacitação de profissionais de preparação para posições de
alta liderança. Os colaboradores elegíveis podem se inscrever e participar de um
processo de seleção que analisará os resultados das últimas avaliações. O
colaborador aprovado participará de um programa de formação de 360 horas de
desenvolvimento focadas no eixo comportamental e também técnico. Os
colaboradores que concluírem com êxito este programa de formação poderão ser
promovidos a posições de liderança nas instituições.

•

Laureate Languages Online (LLO): programa global que oferece cursos de inglês e
espanhol 100% on-line para colaboradores e docentes do Centro Universitário dA
FMU. Este programa traz mais tecnologia, flexibilidade e internacionalidade para o
aprendizado de línguas. São 4 módulos anuis, composto por 10 semanas de aula
cada.

•

Programa de Integração, voltado para novos colaboradores, o qual consiste em um
encontro presencial quanto história do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, missão, visão, valores, cultura, estrutura
organizacional, o Código de Ética e benéficos.

•

Café com a Liderança: canal de comunicação e relacionamento direto entre
colaborador e os diretores. Nesta ocasião, o intuito é promover um bate papo
informal para abordar assuntos relacionados ao Centro Universitário da FMU. São
organizados quatro encontros por ano, formado por grupos de até 12 pessoas cada
um. Os temas abordados são diversos, promove a exposição dos profissionais aos
diretores onde o canal é aberto para discutir novas ideias.

•

Acontece FMU: Reunião anual envolvendo toda liderança da empresa para
compartilhar conquistas, resultados e ampliar o conhecimento do negócio. É
voltada para todos os líderes da empresa e promove a troca de conhecimento e
experiência entre os gestores.

•

Laureate Live: Comunicação do CEO do Centro Universitário da FMU - Laureate
Brasil, sobre ações e iniciativas Instituição. A “comunicação e engajamento” são
pilares importantes para potencializar o desenvolvimento da organização, tornando
os objetivos mais claros. O evento acontece 2 vezes por ano onde todos os
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colaboradores participam e podem encaminhar suas dúvidas, comentários e
sugestões para que o CEO responda.
Nos anos anteriores as práticas educacionais realizadas procuraram capacitar os
docentes de forma que incluía encontros presenciais, denominados Capacitação
Docente. Destacamos durante estes anos temas centrais referentes a Capacitação e
Formação Continuada:
•

Encontros semestrais de docentes – Conexão com os Melhores.

•

Docentes da Escola de Comunicação realizaram oficinas de fotografia, apresentação
gráfica e oratória que tem como objetivo compartilhar conhecimento entre os
professores de outros cursos.

•

Encontros semestrais de docentes – Metodologias Ativas.

•

Treinamento de simulação prática com docentes da escola de saúde.

•

Encontro “Professor para Professor”, no qual os docentes de diversas áreas
trocavam suas experiências, fornecendo intercambio de saberes.

5.8 Objetivos para comunicação com a sociedade
O Centro Universitário Das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU entende a
importância da comunicação com as comunidades internas e externas e, por isso, tem
investido para constantemente em recursos para o processo contínuo de consolidação
do posicionamento da Instituição, fortalecendo sua credibilidade, sua missão, visão e
valores, além de confirmar seus pilares estratégicos, que são tradição, qualidade
acadêmica, acessibilidade e empregabilidade. Dentro da importância estratégica de sua
interação com seus stakeholders, as ações de comunicação da Instituição são coerentes
com o PDI e reforça os canais de comunicação, tornando-os cada vez mais acessíveis e
divulgando as ações e os serviços prestados pela Instituição.Desta forma, a FMU
aprimorou ainda mais suas ações de comunicação, de acordo com sua política de
comunicação e traz alguns resultados já visíveis.
OBJETIVO
Aprimorar e divulgar as principais notícias e atividades sobre os cursos: eventos,
semanas de cursos, congressos etc., portal, app e newsletter de alunos.
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CUMPRIMENTO DA META
•

Implementar novas canais de comunicação com alunos e colaboradores,
valorizando ainda mais os meios digitais.

•

Garantir que o fluxo de informação entre as áreas seja eficiente para que as
informações relevantes cheguem até alunos e colaboradores.

•

Criar campanhas e materiais institucionais para divulgar o correto posicionamento
da Instituição na sociedade, assim como divulgar as instruções do MEC junto aos
estudantes.

RESULTADO
A FMU implementou no segundo semestre de 2016 o app Mais FMU, trazendo aos
alunos uma ferramenta de informações rápida e eficiente, com informações como dados
sobre grade de aulas, notícias e novidades sobre a Instituição, acesso a vagas de
emprego, além da possibilidade de realizar pagamentos de boletos, entre outras
funcionalidades. Ao longo de um ano foram quase 65 mil downloads do app realizados.
Além disso, desde do segundo semestre de 2015, a Instituição passou a encaminhar
semanalmente newsletter com as principais notícias sobre ações e eventos da
Instituição aos seus alunos, reduzindo assim o número excessivo de comunicados (o que
gerava muitas vezes a ida de mensagens importantes sobre a vida acadêmica do aluno
para o spam das caixas de e-mail). Outro canal que merece destaque nesse período foi
a implementação do novo portal da FMU, que trouxe para a comunidade interna
(alunos, docentes e colaboradores administrativos) mais sobre a Instituição e seus
cursos e para os vestibulandos a possibilidade de obter informações sobre o curso que
pretende cursar, bem como informações sobre os campi que o curso está disponível,
valor de mensalidade, corpo docente e mercado de trabalho da área, sendo um
complemento importante ao serviço prestado pela CAC (Central de Atendimento ao
Candidato) e pelos coordenadores de cursos. O site Informa FMU também foi criado no
segundo semestre de 2015 para facilitar a rotina acadêmica dos alunos da Instituição,
ao trazer informações úteis para o retorno às aulas, ações de destaque de alunos e
docentes, ações de atendimento a comunidade e informações institucionais sobre a
participação da FMU em rankings de mercado, entre outras coisas. A partir da
criação/aprimoramento desses canais também tem sido possível realizar campanhas e
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divulgar materiais institucionais com o posicionamento da Instituição na sociedade,
assim como divulgar as instruções do MEC junto aos estudantes. Além da reestruturação
do Aluno Online da Instituição, facilitando ainda mais a navegação do aluno neste
ambiente, garantindo mais navegabilidade e informações relevantes para sua rotina
acadêmica.
5.9 Objetivos para organização e gestão da instituição
OBJETIVO
Promover a melhoria continua dos processos de gestão.
CUMPRIMENTO DA META
•

Esboço de pelo menos 50% dos principais processos acadêmico.

•

Implantação do Plano de Desenvolvimento Individual.

•

100% de retorno aos contatos virtuais da Ouvidoria em até 5 (cinco) dias úteis após
o recebimento.

•

Plano de carreira docente.

RESULTADO
•

Mapeamento, pelo menos, 50% dos principais processos.

•

PATH: é o programa do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
- FMU de Gestão de Desempenho Individual. O objetivo do PATH é direcionar a
execução e os resultados do negócio junto à Instituição, promovendo comunicação
entre gestores e colaboradores, esclarecendo as expectativas, reconhecendo
realizações e identificando áreas de melhoria. No início do ano é aberto o Sistema
SHRPS para inserção dos seus objetivos e plano de desenvolvimento profissional,
alinhado previamente com o seu gestor. No meio do ano é realizado uma reunião
para revisar os objetivos, alinhando o avanço destes projetos. No final do ano, é
realizado o feedback, que estabelece uma avaliação final deste colaborador (que
varia de 1 – 5). Participantes do PATH em 2017: total de 95% de colaboradores e
Gestores.
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•

Controle de demandas registradas na Ouvidoria, assegurando que todas as
demandas sejam atendidas. As encerradas imediatamente, levam 5 (cinco) dias, as
demais (áreas específicas) atualmente levam o prazo de 10 dias para serem
atendidas.

•

O Plano de Carreira Docente-PCD foi elaborado com a colaboração de consultores,
equipe da Diretoria de Recursos Humanos e Reitoria. Posteriormente, o plano foi
apresentado aos coordenadores e professores para conhecimento dos
instrumentos e procedimentos para as movimentações na carreira de docência,
com base em critérios claros e objetivos de elegibilidade para progressão horizontal
e vertical em cada categoria e, então, avaliado e enriquecido com a contribuição
dos mesmos. Após o PCD foi submetido à apreciação e aprovação dos órgãos
internos e direção da Instituição, tendo por critério que o estabelecimento de um
sistema justo de meritocracia, em bases sustentáveis e regras bem definidas para
as progressões na carreira dos professores.

5.10 Objetivos para infraestrutura física
OBJETIVO
Manter bibliotecas, ambientes físicos, laboratoriais, tecnológicos, adequados,
modernos, confortáveis e permanentemente atualizados, para se atingir a formação de
cidadãos competentes, conscientes e responsáveis.
CUMPRIMENTO DA META
Manter os investimentos nas instalações de infraestrutura existentes.
RESULTADO
Alinhado com os objetivos da instituição realizamos os seguintes investimentos em
infraestrutura entre os anos de 2016 a 2017
•

Laboratórios da saúde – Prédio 30
o Adequação dos laboratórios de anatomia para Estrutura e Função
Humana e Animal.
o Aquisição de equipamentos didáticos e adequação da infraestrutura dos
laboratórios de Estrutura & Função da Escola de Ciências da Saúde.

•
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o Adequação de ambientes para atender as necessidades acadêmicas da
FMU e, principalmente, contemplando as adequações de layout de áreas
como: Pintura de diversos locais, Recepção e Banheiro para PNE.
•

Retrofit laboratório de arte visual- Prédio #7
o Reforma com o objetivo oferecer estrutura mínima para as aulas práticas
do curso de Licenciatura em Artes Visuais.

•

Climatização dos laboratórios de gastronomia – Prédio 10

•

Projeto de climatização dos laboratórios de confeitaria do curso de gastronomia.

•

Revitalização predial # Prédio 39
o Pintura nas superfícies das paredes dos corredores.
o Troca de lâmpadas comum por luminárias de LED.
o Pintura nas superfícies de forro na área do hall dos elevadores.
o Instalação de iluminação em fita de LED Branca.

•

Segurança Integrada
o Projeto de Segurança em todas as unidades do campus, com a instalação
de sistema de CFTV e catracas eletrônicas em todos os Campi.

•

Bombas de recalque – Infraestrutura Conjuntos de Bomba de recalque de água
afim de mitigar possíveis impactos na operação dos Campus. Pintura do hall dos
elevadores e praça de alimentação.

•

Reforma de espaços #Prédio 20 Adequações das salas de aula, com a troca de
forro, piso e instalação de book padrão (troca de todo mobiliário e lousas, fixação
de data show no teto) reforma de área de piscina, e ginásios.

•

Equipamentos para o Datacenter O projeto consiste na substituição dos
equipamentos que estão obsoletos e danificados.

•

Facilities equipamentos Aquisição de cadeiras, refrigeradores, detector de gás e
ventiladores para atendimento das demandas dos Campi.

•

Coleta Seletiva – Sustentabilidade Aquisição de lixeiras para todos os Campi para
atendimento a coleta seletiva

•

Projeto de Acessibilidade do Prédio 07 e 10 Adequação de infraestrutura dos
Campus para atendimento as premissas de acessibilidade
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•

Recredenciamento Unidade Morumbi #19 Adequação da infraestrutura,
contemplando serviços de ajustes de layout, instalações elétricas, hidráulicas e
ar condicionado, mobiliário, infra de TI e demais serviços

•

Recredenciamento

Vila

Mariana

#23

Adequação

da

infraestrutura,

contemplando serviços de ajustes de layout, instalações elétricas, hidráulicas e
ar condicionado, mobiliário, infra de TI e demais serviços.
•

Abrigo de resíduos – todos prédios Regularização e adequação dos abrigos de
resíduos de acordo com as normas NBR 12.235 NBR 12.810 NBR 12.809 NBR
11.174, bem como atendimento à RDC 306.

•

Aquisição de equipamento motogerador – Complexo Taguá Aquisição de
equipamento motogerador de 750kva afim de salvaguardar a operação no
complexo Taguá, mitigando os impactos provenientes a queda de energia na
unidade.
Expansão do complexo Brigadeiro Expansão do complexo Brigadeiro, com a

aquisição institucional de dois prédios na região, bem como a criação de parque
tecnológico no Prédio 44.
5.11 Objetivos para sustentabilidade financeira
OBJETIVO
•

Adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando servir de
referência para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para
investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;

•

Implementar políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária para
possibilitar a auto sustentação dos cursos e programas.

CUMPRIMENTO DA META
•

Elaborar orçamentos anuais para gestão da instituição, no gerenciamento de
cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos, culturais e sociais;

•

Aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar estudos de
viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na vigência do PDI;

•
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RESULTADO
RECEITAS
Anuidade / Mensalidade (+)
Bolsas (-)
Diversos (+)
Financiamentos (+)
Inadimplência (-)
Serviços (+)
Taxas (+)

PDI ANTERIOR
569.032.794
(169.195.332)
83.041.250
(26.532.027)
5.052.074
1.757.090

Variação
78.196.138
13.904.954
(71.607.881)
(4.179.675)
469.694
163.358

DESPESAS
Acervo Bibliográfico (-)
Aluguel (-)
Despesas Administrativas (-)
Encargos (-)
Equipamentos (-)

PDI ANTERIOR
716.625
60.215.789
94.714.823
63.915.780
12.034.947

Variação
14.136.366
466.835
17.992.833
-

9.604.834
3.008.737
37.395.654
130.580.162
198.095
293.167

856.270
(9.939.377)
37.708.351
(104.929)
27.256

Eventos (-)
Investimentos - Compra de Imóvel (-)

Manutenção (-)
Mobiliário (-)
Pagamento - Colaboradores Administrativo (-)
Pagamento - Colaboradores Docentes (-)
Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

15.043.684

-

A FMU está em constante evolução e o mercado brasileiro, instável, vem
sofrendo com a estagnação econômica e com a insegurança política. Esses aspectos
tornaram mais do que n
necessária a construção de um novo PDI, adaptado aos cenários econômico, político e
social e que reflita os próximos 5 (cinco) anos, a partir de 2018.
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6 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 2018-2022
O PDI do CENTRO UNIVERISTÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS,
de 2018-2022, apresenta os objetivos que estabelecem os rumos para a realização das
atividades que são acompanhadas durante a vigência deste PDI e tem como base o que
mostra a figura 26.

FIGURA 34 - ORIGEM DOS OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

O PDI estabelece os rumos da FMU a cada novo quinquênio, reafirmando sua
missão e seus valores institucionais, por intermédio da sua tradução em objetivos,
ações, indicadores e metas que devem nortear a atuação dos seus gestores acadêmicos
e administrativos. Abaixo são apresentados todos os objetivos do PDI 2018-2022,
separados por área. As ações, indicadores e metas previstos para cada objetivo serão
detalhadas ao longo do plano, fazendo correspondência ao item do PDI a que se
referem.

A construção dos objetivos e metas para o período PDI 2018-2022 tomam por base
o seguinte ciclo:

FMU

FIGURA 35 - CICLO DE CONSTRUÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS PDI 2018-2022.
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

Embora haja prevalência na consecução dos objetivos em dado marco temporal,
de uma das etapas do ciclo, tais etapas não são necessariamente lineares, mas dada a
dinâmica dos processos educacionais, ocorrem de modo concomitante e contínuo.
6.1 Objetivos gerais
A Instituição tem como objetivos gerais:
I. promover educação superior, buscando a excelência e ofertando-a ao
maior número de pessoas, de modo acessível;
II. oferecer uma educação contextualizada com as demandas do mercado
de trabalho nacional e internacional;
III. educar para a construção de competências em uma perspectiva integral
– ser, fazer, conhecer, conviver – preparando profissionais, cuja atuação
diferenciada contribua para o desenvolvimento regional;
IV. promover educação, a partir de uma concepção pluricultural, de
acessibilidade e de respeito às diferenças étnico-raciais, à orientação sexual e
aos direitos humanos;
V. praticar a responsabilidade social, de forma a contribuir com a inclusão
social, com o desenvolvimento sustentável local, regional e global, com a defesa
da memória cultural, da produção artística e do patrimônio histórico;
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VI. promover a educação para a sustentabilidade socioambiental, através do
ensino, da pesquisa/investigação e da extensão;
VII. construir, disseminar e compartilhar o conhecimento, para formar
cidadãos éticos e profissionais qualificados, por meio da excelência no ensino,
nas atividades de extensão e investigativas, desenvolvidas com rigor acadêmico;
VIII. incentivar o aperfeiçoamento cultural e profissional em uma ótica de
formação continuada;
IX. promover a interação com as comunidades interna e externa, visando à
constante articulação entre teoria e prática e prestando serviços de qualidade;
X. referenciar as ações de gestão, a partir de uma cultura organizacional que
tem como pressuposto o desenvolvimento e a valorização das pessoas como seu
diferencial estratégico;
XI. desenvolver uma gestão eficiente e eficaz, a partir de uma concepção de
planejamento, ação, avaliação e melhorias contínuas.
6.2 Metas institucionais
As metas e ações previstas no PDI para Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU 2018-2022 estão alinhadas com os objetivos institucionais
e marcados pela dinamicidade da articulação dos pilares da Marca FMU - Qualidade
Acadêmica, Empregabilidade, Tradição - combinados com os desafios da Renovação e
Inovação, dada a necessidade que a instituição possa responder a novos desafios e
demandas dos cenários educacionais e profissionais contemporâneos, com a
competência que caracteriza as suas contribuições históricas.
Considerando os objetivos gerais, foram definidas as seguintes metas gerais para
o quinquênio:
I.

permanente qualificação das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
consolidando-se como Instituição de Ensino Superior de referência;

II.

consolidação da cultura avaliativa implementando melhoria contínuas
como resultado avaliação interna e externa, em todos os segmentos
institucionais;
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III.

utilização do potencial da Rede Laureate para gerar inovação, a partir da
contribuição de pessoas de alta qualificação em diversas áreas,
promovendo o processo acadêmico de vanguarda;

IV.

acompanhamento das proposições educacionais da Instituição no âmbito
da graduação e pós-graduação, visando aperfeiçoamento das ofertas
presenciais e EaD, dando-lhes maior flexibilidade e aumentando sua
aderência a demandas do espaço profissional;

V.

revisão e ampliação de programas de acompanhamento e capacitação de
pessoas em todos os âmbitos institucionais;

VI.

implementação de melhorias contínuas objetivando atendimento de
excelência ao discente;

VII.

realização da gestão da infraestrutura física e serviços operacionais de
modo a dar suporte as ações acadêmicas, atendendo aos referenciais de
qualidade a partir de requisitos da legislação vigente;

VIII.

consolidar uma gestão financeira embasada em criterioso planejamento
de investimentos e uso otimizado de recursos, garantindo a eficiência e
eficácia da mesma;

IX.

conservação e ampliação da infraestrutura institucional necessária para
o desenvolvimento da ação educativa;

X.

atuação sistemática para a excelência na comunicação com os
estudantes, a partir da implementação de ações identificadas como
necessárias a partir de avaliação institucional;

XI.

monitoramento da percepção da comunidade, relativa à instituição,
atuando de modo sistemático para o fortalecimento da imagem
institucional;
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XII.

aperfeiçoamento da comunicação interna, aumentando o sentido de
pertencimento e de espírito colaborativo entre docentes, discentes e
colaboradores;

XIII.

atuação sistemática para o aperfeiçoamento da interação com a mídia
geral e especializada;

XIV.

fortalecimento da identidade de novas áreas junto à comunidade interna
e externa;

XV.

consolidação da integração acadêmica no âmbito dos programas Lato e
Stricto Sensu;

XVI.

ampliar a participação da comunidade acadêmica nos programas,
projetos e ações de responsabilidade, sustentabilidade socioambiental e
inclusão social;

XVII.

reforçar programas, cursos, projetos e atividades de extensão
direcionados para a educação ambiental, das relações étnico-raciais e em
direitos humanos;

XVIII.

ampliar programas, projetos e ações de responsabilidade social e de
sustentabilidade por meio e iniciativas institucionais e por atividades de
pesquisa e de extensão das Escolas e respectivos cursos e, ainda, por meio
de convênios;

XIX.

acompanhar a execução do PDI, mediante avaliações anuais do
desempenho institucional, de forma a subsidiar a tomada de decisão da
gestão;

XX.

elaborar autoavaliações anuais do desempenho da instituição, sob forma
de documento avaliativo e autorreflexivo, para que esses sinalizem
inovações e mudanças;
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XXI.

garantir o cumprimento dos critérios legais e normativos estabelecidos
para os cursos já implantados e a implantar; e

XXII.

promover a ampliação da produção científica de alunos e professores.

Para o acompanhamento das metas, são elencados indicadores quantitativos e
qualitativos, objetivando a otimização dos recursos físicos, materiais, financeiros e de
pessoas, de acordo as necessidades e as demandas existentes. As ações para as metas
gerais são:
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2019

2020

2021

2022

1. Qualificação
permanente das
atividades de ensino,
extensão e pesquisa /
investigação, se
consolidando como
IES de referência no
ensino superior.

AÇÕES

2018

METAS

1. Manter ações de diagnóstico,
análise, planejamento e
implementação de melhorias
contínuas, como práticas sistemáticas
de gestão, para a superação das
fragilidades e a qualificação do
processo educacional.

X

X

X

X

X

2. Implementar formas de
acompanhamento e monitoramento
da qualidade de atividades acadêmicas
específicas de extensão e
pesquisa/investigação.

X

X

X

X

X

3. Aperfeiçoar relatórios gerenciais
que permitam melhor diagnóstico,
análise de problemas e tomada de
decisão para a qualificação dos
processos acadêmicos.

X

X

X

X

X

4. Implantar de ferramentas de gestão
acadêmica que possibilitem ampliação
do diagnóstico, análise de problemas e
aperfeiçoamento da tomada de
decisão acadêmica.

X

X

X

X

X

5. Utilizar indicadores de gestão
acadêmica, visando a ações
preventivas, para assegurar a
qualidade do ensino e
pesquisa/investigação em todas as
modalidades ofertadas pela
instituição.

X

X

X

X

X

6. Capacitar Equipes de Gestão
Acadêmica para o uso de novas
ferramentas gerenciais.

X

X

X

X

X

7. Empreender ações, em todos os
segmentos institucionais, que
contribuam para o desenvolvimento
regional, por intermédio de uma
atuação educacional comprometida
com a sustentabilidade,
empregabilidade, responsabilidade
socioambiental, os direitos humanos,
assim como a diversidade étnico-racial
e de gênero.

X

X

X

X

X

8. Implantar ferramentas de
monitoramento da qualidade dos
cursos e dos estudantes, de modo a
proceder ações e ajustes, quando
necessário, visando melhorias
contínuas.

X

X

X

X

X
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2019

2020

2021

2022

2. Consolidação da
cultura avaliativa
implementando
melhoria contínuas
como resultado
avaliação interna e
externa, em todos os
segmentos
institucionais

AÇÕES

2018

METAS

9. Interagir com as demais instituições
da Rede Laureate compatilhando as
melhores práticas para a construção
de metodologias e tecnologias que
visem o aperfeiçoamento acadêmico
institucional.

X

X

X

X

X

10. Empreender a articulação da área
acadêmica com as demais áreas de
gestão institucional, garantindo o
alinhamento das estratégias, dos
planos, e o somatório de esforços em
prol do aperfeiçoamento e
qualificação da instituição.

X

X

X

X

X

11. Solidificar a integração entre os
diferentes cursos de lato e stricto
sensu de forma transversal a partir de
ações como eventos, pesquisas e
disciplinas em conjunto, alinhados
com missão e visão da instituição

X

X

X

X

X

1. Alinhar processos avaliativos
anuais, considerando a articulação de
meios e instrumentos, a definição de
foco, público alvo, etapas e
responsáveis.

X

X

X

X

X

2. Aprimorar sistemas que deem
suporte aos processos de avaliação
institucional, oportunizando análise de
resultados comparativos e dados que
subsidiem a tomada de decisão, de
modo fundamentado.

X

X

X

X

X

3. Aperfeiçoar as ferramentas e
estratégias para a comunicação das
informação dos resultados das
avaliações à comunidade acadêmica

X

X

X

X

X

4. Sistematizar a utilização dos
resultados dos processos avaliativos
como subsídio para planos de ação,
por áreas e/ou setores, visando, a
partir da identificação de
oportunidades, a implementação de
melhorias.

X

X

X

X

X

5. Monitorar a qualidade acadêmica e
a de gestão de processos,
promovendo melhoria cíclica de modo
a obter resultados superiores nos
processos de avaliação internos e
externos.

X

X

X

X

X
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2020

2021

2022

a partir da
contribuição de
pessoas de alta
qualificação em
diversas áreas,
promovendo um
processo acadêmico
de vanguarda.

2019

3. Utilização do
potencial da Rede
Laureate para gerar
inovação,

AÇÕES

2018

METAS

1. Realizar interlocução com toda as
instituições da Rede Laureate no Brasil
através de canal de comunicação que
viabilizem contribuições para o
aperfeiçoamento das proposições do
Projeto Acadêmico (AIM), a partir da
visão de profissionais de excelência.

X

X

X

X

X

2. Manter canal de comunicação com
diferentes segmentos profissionais,
numa dimensão nacional, fomentando
uma interlocução permanente que
contribua para o enriquecimento dos
cursos e atendimento de demandas do
mercado profissional.

X

X

X

X

X

3.Gerenciar a migração curricular
visando a atualização das propostas
dos cursos, buscando equacionar os
desafios e trabalhando com a
comunidade acadêmica a
compreensão de todos os benefícios
do processo, considerando a riqueza e
abrangência de contribuições, a partir
da interação com a Rede.

X

X

X

X

X

4. Interagir com as Instituições da
Rede, numa perspectiva global,
fomentando a troca de tecnologias
educacionais, a difusão de
conhecimentos e a cooperação
reciproca em prol da educação numa
perspectiva de internacionalidade.

X

X

X

X

X

5. Manter um processo de avaliação
das proposições implantadas em
interlocução com as instituições da
Rede Laureate.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Realizar levantamento de
4. Acompanhamento
das proposições
educacionais da
Instituição no âmbito
da graduação e pósgraduação, visando
aperfeiçoamento das
ofertas presenciais,
hibridas e EaD,
dando-lhes maior
flexibilidade e
aumentando sua
aderência a
demandas do espaço
profissional.

dados acadêmicos e gerenciais dos
cursos ofertados no âmbito da
graduação, extensão, pós-graduação
lato sensu e stricto sensu, de forma a
subsidiar
análise e identificação de
oportunidades de melhorias.
2. Manter acompanhamento de
indicadores acadêmicos e gerenciais
para monitoramento
dos resultados dos cursos,

421

FMU

2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

3. Promover ajustes de âmbito
acadêmico e gerencial visando o
aperfeiçoamento do desempenho das
ofertas da instituição.

X

X

X

X

X

4. Revisar a oferta dos cursos nos
diferentes campus, ampliando-as ou
ajustando-as a partir da análise de
dados bem fundamentados.

X

X

X

X

X

5. Aumentar a oferta de cursos
híbridos, a partir de pesquisas
relacionadas a identificação de
demandas desta oferta pelo público
alvo da instituição.

X

X

X

X

X

1. Implantar ambiente de
aprendizagem e programa para
capacitação de executivos, líderes,
docentes e colaboradores,
fomentando a formação continuada.

X

X

X

X

X

2. Monitorar a participação de todos
os colaboradores no Curso de Código
de Conduta e Ética.

X

X

X

X

X

3. Utilizar meios tecnológicos e
ferramentais digitas para facilitar ao
acesso a formação continuada.

X

X

X

X

X

4. Formalizar os processos avaliativos
utilizando sistemas que possibilitem
agilizar os processos de identificação
de resultados para subsidiar
programas de formação.

X

X

X

X

X

1. Realizar reengenharia de espaços,
processos e equipes de áreas que
atuam com atendimento ao cliente.

X

X

X

X

X

2. Aperfeiçoar a geração de dados e
controles de acesso no campus e
implementar novas ferramentas
relacionadas ao atendimento ao
cliente - gerenciamento de filas,
ferramentas de controle de requisitos,
etc.

X

X

X

X

X

visando acompanhamento do
desempenho dos mesmos e promoção
de melhorias contínuas.

5. Revisão e
ampliação de
programas de
acompanhamento e
capacitação de
pessoas
em todos os
âmbitos
institucionais.

6. Implementação
de melhorias
contínuas
objetivando
atendimento de
excelência ao
discente
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2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

3. Fortalecer a função estratégica das
áreas de Atendimento ao Cliente em
todos os canais de atendimento,
avaliando as estratégias e demandas,
visando à manutenção, fidelização e
conquistas de novos clientes.

X

X

X

X

X

4.Aprimorar/ Avaliar a performance
individual dos profissionais que fazem
o atendimento ao cliente, sua
interação com os clientes internos e
externos, desenvolvendo seu potencial
para uma maior profissionalização do
atendimento em todos os canais.

X

X

X

X

X

5. Identificar oportunidades e
estratégias em pessoas, processos e
tecnologia, para fortalecer a atuação
das áreas do canal de atendimento a
cliente, transformando-o em
Relacionamento com Clientes, visando
ao incremento dos resultados e para a
implementação de novas ações
voltadas ao Relacionamento com o
Cliente.

X

X

X

X

X

6. Melhorar o modelo de retenção,
através do aperfeiçoamento do
acompanhamento da vida do
estudante em diferentes etapas da
vida acadêmica, com identificação de
causas de evasão e planejamento e
implementação de intervenções que
visem aumentar a permanência na
instituição.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Elaborar plano macro de
manutenção e ampliação da
7. Realização
infraestrutura física da instituição, a
partir das definições estratégicas
da gestão da
infraestrutura física institucionais.
e serviços
2. Implementar plano de manutenção
operacionais de
modo a dar suporte dos espaços administrativos e
acadêmicos e de ampliação de modo
as ações
alinhado com as prioridades da gestão
acadêmicas,
acadêmica.
atendendo aos
referencias de
3. Manter o foco em segurança e
qualidade a partir conformidade, revisando a situação
de requisitos da
dos prédios utilizados pela instituição
legislação vigente. e atendendo as normativas técnicas
prediais.
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2020

2021

2022

de

2019

8. Consolidar uma
gestão financeira
embasada em
criterioso
planejamento

AÇÕES

2018

METAS

4. Considerar os resultados das
pesquisas de satisfação empreendidas
junto à comunidade acadêmica para
identificar oportunidades de melhorias
e direcionar ações.

X

X

X

X

X

5. Sistematizar relatórios que
subsidiem a comunicação quanto as
melhorias realizadas, possibilitando
maior nível de satisfação da
comunidade acadêmica.

X

X

X

X

X

6. Implementar plano de manutenção
e ampliação de equipamentos de
suporte as demandas administrativas
de modo alinhado com as prioridades
da gestão institucional.

X

X

X

X

X

7. Mapear todas os sistemas de
suporte a gestão institucional acadêmica, financeira, de operações e
de recursos humanos, buscando
alinhar informações sobre os mesmos
e monitorando seus desempenhos.

X

X

X

X

X

8. Expandir canais digitais, facilitando
a comunicação nos âmbitos
acadêmicos, gerenciais e de
operações.

X

X

X

X

X

9.Implementar novos aplicativos que
facilitem e agilizem os serviços
prestados a comunidade acadêmica.

X

X

X

X

X

1. Alinhar a gestão financeira as
definições estratégias da Instituição,
dando suporte a sua implementação.

X

X

X

X

X

2. Manter uma estratégia de preço
adequada a público alvo pretendido, a
partir de análises mercadológicas, com
progressão gradual, considerando
criterioso monitoramento de cenário.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Investir em qualidade de
investimentos e uso
infraestrutura física e tecnológica,
otimizado
mantendo o padrão referencial
definido.
de recursos,
garantindo a
4. Manter uma política de bolsas
eficiência e eficácia
adequada ao perfil de demandas dos
da mesma.
acadêmicos que buscam a instituição,
considerando os percentuais definidos
no planejamento orçamentário.

424

PDI - 2018-2022

2021

2022

10. Atuação
sistemática para a
excelência na
comunicação com
os estudantes, a
partir da
implementação de
ações identificadas
como necessárias a

2020

para o
desenvolvimento
da ação educativa

2019

9. Conservação e
ampliação da
infraestrutura
institucional
necessária

AÇÕES

2018

METAS

5. Dar suporte a ações de Ensino,
Pesquisa e Extensão, de modo a
garantir a qualidade acadêmica
institucional, conforme plano anual
estabelecido pelas instâncias
responsáveis, de modo alinhado com o
planejamento financeiro global da
instituição para o período.

X

X

X

X

X

1. Atuar para garantir a qualidade da
infraestrutura, considerando as
demandas dos cursos existentes e
necessidades identificadas em
processos avaliativos internos ou
externos.

X

X

X

X

X

2. Elaborar um projeto de ampliação
de infraestrutura e expansão de sedes,
considerando o planejamento
estratégico institucional e o
cronograma previsto no PDI.

X

X

X

X

X

3. Assegurar as condições de
iluminação, ventilação, limpeza,
segurança, conservação e
acessibilidade em todas as instalações

X

X

X

X

X

4. Planejar reformas, melhorias,
equipamentos, aquisições e dotação
orçamentária, a partir de diagnósticos
subsidiados pelos processos
avaliativos.

X

X

X

X

X

5. Assegurar a atualização do acervo
físico e eletrônico/digital, conforme
projeto de implantação dos cursos e
demandas identificadas

X

X

X

X

X

6. Assegurar a atualização dos
laboratórios/ambientes e cenários
para práticas didáticas dos cursos e
demandas identificadas

X

X

X

X

X

1. Aumentar a participação dos
estudantes nos programas de
monitoria e iniciação científica.

X

X

X

X

X

2. Promover a divulgação do acesso a
livros e periódicos online.

X

X

X

X

X

3. Gerir e manter os murais em áreas
de convivência nos campi informando
as atividades e eventos acadêmicos.

X

X

X

X

X
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2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

partir de avaliação 4. Aprimorar e divulgar as principais
institucional.
notícias e atividades sobre os cursos:
eventos, semanas de cursos,
congressos etc., bem como notícias
dos principais jornais, por meio de
portal, app e newsletter de alunos.

X

X

X

X

X

5. Compartilhar informações com os
estudantes do curso e docentes.

X

X

X

X

X

6. Disseminar pesquisas e evoluções
de cada área do saber a que estão
vinculados os cursos

X

X

X

X

X

7. Realizar programas sobre carreiras e
profissões, potencializando o
entendimento sobre os Cursos do
Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU,
desmitificando, orientando e
esclarecendo para os públicos
externos

X

X

X

X

X

8. Ampliar o acesso a redes sem fio,
aumentando o acesso de estudantes e
comunidade interna a informações e a
redes sociais colaborativas

X

X

X

X

X

9. Gerir e atualizar os canais de
comunicação institucional com o
público externo, utilizando-se de
pesquisas de imagem.

X

X

X

X

X

10. Gerir o relacionamento com
agências de propaganda, Bureau,
gráficas e demais prestadores de
serviços de marketing e web.

X

X

X

X

X

11. Gerir e manter conteúdo
institucional relevante nas mídias
sociais.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Criar campanhas e materiais
institucionais para divulgar o correto
11.
posicionamento da Instituição na
Monitoramento da sociedade, assim como divulgar as
percepção da
instruções do MEC junto aos
comunidade,
estudantes.
relativa a
instituição, atuando 2. Manter um banco de imagens e
vídeo institucional da instituição
de modo
sistemático para o atualizado e com direitos de utilização
fortalecimento da previstos.
imagem
3. Manter informações-chave sobre
institucional.
cursos, coordenadores de cursos,
Escolas e sobre a FMU à disposição de
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2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

1. Manter atualizados e relevantes os
conteúdos da intranet, murais
eletrônicos e impressos selecionando
e aprovando materiais cujo conteúdo
esteja em conformidade com normas
de padronização e valores da FMU,
promovendo um fácil entendimento.

X

X

X

X

X

2. Realizar ações de comunicação
entre as lideranças executivas e
acadêmicas da FMU por meio de
conferências, eventos, treinamentos,
intranet e comunicados.

X

X

X

X

X

3.Atuar para a melhoria do
entendimento dos princípios que
regem o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, esclarecendo missão, cultura e
valores, bem como seus diferenciais e
divulgar ações/atividades
institucionais e acadêmicas, dando
insumos para que, a partir dos
diversos fluxos comunicacionais a
comunicação interna seja mais
eficientes e padroniza entre os
diversos setores.

X

X

X

X

X

1. Promover o relacionamento da
Instituição com a mídia, por meio das
ações de assessoria de imprensa.

X

X

X

X

X

2. Identificar e qualificar os portavozes da Instituição para o
relacionamento mais claro e eficiente
com a imprensa.

X

X

X

X

X

3.Gerir e manter intranet, em parceria
com Recursos Humanos, trazendo
notícias relevantes, procedimentos e
demais assuntos de interesse da
instituição.

X

X

X

X

X

4.Divulgação constante de
procedimentos de comunicação
interna, utilização da marca e
utilização de imagens institucionais.

X

X

X

X

X

5.Publicação de boletim eletrônico
(Intranet News FMU) com notícias de
interesse geral.

X

X

X

X

X

todos os públicos no portal
institucional.

12.
Aperfeiçoamento
da comunicação
interna,
aumentando o
sentido de
pertencimento e de
espírito
colaborativo entre
docentes, discentes
e colaboradores.

13. Atuação
sistemática para o
aperfeiçoamento
da interação com a
mídia geral e
especializada.
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2020

2021

2022

15. Consolidação
da integração
acadêmica no
âmbito dos
programas lato e
stricto sensu

2019

14. Fortalecimento
da identidade de
novas áreas junto à
comunidade
interna e externa.

AÇÕES

2018

METAS

1. Manter ações de diagnóstico,
análise, planejamento e
implementação de melhorias
contínuas, como práticas sistemáticas
de gestão, para identificar o
posicionamento da FMU em uma
determinada área frente aos demais
players no mesmo nicho de mercado,
em especial, suas forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças.

X

X

X

X

X

2. Implementar formas de
acompanhamento e monitoramento
para identificar o posicionamento da
FMU em uma determinada área frente
aos demais players no mesmo nicho
de mercado.

X

X

X

X

X

3. Estreitar parcerias com
organizações públicas e privadas, que
possibilitem ações acadêmicas e de
outras naturezas, tais como: palestras,
oficinas, visitas técnicas, supervisões
técnicas de trabalhos de conclusão de
curso, suportes e patrocínios em
eventos internos, disponibilização de
equipamentos ou serviços para
laboratórios, estágios.

X

X

X

X

X

4.Interagir com as demais instituições
da Rede Laureate compartilhando as
melhores práticas para fortalecimento
da identidade de novas áreas de
atuação, ainda pouco conhecidas.

X

X

X

X

X

5.Planejar ações acadêmicas, culturais
e sociais que divulguem e promovam
maior visilidade de novas áreas de
atuação da FMU, ainda pouco
conhecidas.

X

X

X

X

X

1. Empreender ações, em todos os
segmentos, que contribuam para a
inserção social e para o
desenvolvimento regional.

X

X

X

X

X

2. Interagir com as demais instituições
da Rede Laureate compartilhando as
melhores práticas para a construção
de metodologias e tecnologias que
visem a solidificação acadêmica,
principalmente no âmbito da pesquisa

X

X

X

X

X

3. Solidificar a integração entre os
diferentes cursos de lato e stricto
sensu de forma transversal a partir de
ações como eventos, pesquisas e

X

X

X

X

X

PDI - 2018-2022

2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

4. Implementar formas de
acompanhamento e monitoramento
da qualidade de atividades acadêmicas
específicas de pesquisa/investigação

X

X

X

X

X

5. Renovar e apresentar um portfólio
relevante para Instituição e
Comunidade, com oferta de Cursos na
modalidade Lato Sensu e Extensões
que dialoguem entre si e com os
Programas Stricto Sensu, onde a
produção seja norteada pelas linhas
de pesquisa e propostas de iniciação
científica institucionais.

X

X

X

X

X

1. Promover o fortalecimento
contínuo da qualidade acadêmica,
empregabilidade, internacionalidade e
responsabilidade social.

X

X

X

X

X

2. Ampliar, quando necessário, as
estratégias de atendimento a alunos
com necessidades educacionais
especiais.

X

X

X

X

X

3. Integrar ações e iniciativas dos
projetos e programas institucionais em
calendários anuais para as atividades
administrativas, de extensão,
responsabilidade social e de pesquisa,
com vistas à integração da
comunidade acadêmica e desta com a
comunidade externa.

X

X

X

X

X

4. Manter o apoio pedagógico aos
estudantes, por meio do NAP,
paralelamente ao acompanhamento
de alunos com necessidades
educacionais especiais.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

disciplinas em conjunto, alinhados
com missão e visão da instituição

16. Ampliar a
participação da
comunidade
acadêmica nos
programas,
projetos e ações de
responsabilidade,
sustentabilidade
socioambiental e
inclusão social.

1. Fortalecer as formas de trabalho
direcionadas para a educação em
17. Reforçar
programas, cursos, direitos humanos, ambiental e das
relações étnico-raciais.
projetos e
atividades de
2. Estimular a participação da
extensão
comunidade universitária em
direcionados para a
programas e projetos voltados para
educação
pessoas em situação de
ambiental, das
vulnerabilidade econômica, social ou
relações étnicoambiental.
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2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

X

X

X

X

X

4. Ampliar as iniciativas de educação
das relações étnico-raciais e em
direitos humanos.

X

X

X

X

X

5. Assegurar a continuidade dos
serviços prestados à comunidade por
meio das clínicas e Núcleo de Práticas
Jurídicas/FMU.

X

X

X

X

X

6. Promover a acessibilidade
educacional (física, atitudinal e
pedagógica) de alunos e
colaboradores/FMU como uma das
estratégias de inclusão social.

X

X

X

X

X

7. Assegurar a continuidade de
diferentes formas de acesso à FMU,
considerando inclusive a participação
em programas do Governo Federal,
como FIES e ProUni

X

X

X

X

X

8. Reforçar a aproximação
FMU/sistema educacional público e
privado, principalmente por meio das
licenciaturas.

X

X

X

X

X

1. Estimular na comunidade interna a
vocação para o compromisso, a
responsabilidade e a participação
social.

X

X

X

X

X

2. Manter as estratégias de estímulo à
pesquisa Institucional, à extensão e
responsabilidade social.

X

X

X

X

X

3. Incrementar ações e projetos de
cooperação internacional.

X

X

X

X

X

4. Intensificar as relações da
Instituição com os diversos setores da
sociedade civil organizada e o sistema
produtivo.

X

X

X

X

X

5. Fortalecer programas de
intercâmbio internacional (corpo
docente e discente).

X

X

X

X

X

6. Apoiar iniciativas internas e
participar de parcerias com entidades
externas com vistas à realização e
disseminação de práticas de
preservação ambiental.

X

X

X

X

X

raciais e em direitos 3. Fortalecer e ampliar convênios e
humanos.
parcerias com entidades
governamentais e não governamentais
e outras IES que atuem na defesa dos
direitos humanos.

18. Ampliar
programas,
projetos e ações de
responsabilidade
social e de
sustentabilidade
por meio e
iniciativas
institucionais e por
atividades de
pesquisa e de
extensão das
Escolas e
respectivos cursos
e, ainda, por meio
de convênios.
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2020

2021

2022

20. Elaborar
autoavaliações
anuais do
desempenho da
Instituição, sob a

2019

19. Acompanhar a
execução do PDI,
mediante
avaliações anuais
do desempenho
institucional, de
forma a subsidiar a
tomada de decisão
da gestão.

AÇÕES

2018

METAS

1. Utilizar os instrumentos de
planejamento e os resultados
avaliativos nos processos de gestão,
com vistas à viabilização dos princípios
e pilares estratégicos institucionais.

X

X

X

X

X

2. Elaborar, no 2º semestre de cada
ano, para o ano subsequente,
orçamento e Capex por Curso/setor e
projetos específicos sob a orientação
do setor Administrativo e Comitê
Executivo.

X

X

X

X

X

3. Realizar, mensalmente, o
acompanhamento da execução
orçamentária e do Capex.

X

X

X

X

X

4. Implementar articulações entre o
PDI, a autoavaliação institucional e as
avaliações externas, de forma a
subsidiar a tomada de decisão nas
esferas acadêmica e administrativa’.

X

X

X

X

X

5. Aperfeiçoar o sistema de gestão e
de informação acadêmicoadministrativa, com apoio das
tecnologias adequadas, estabelecendo
interfaces com os setores
administrativos pertinentes.

X

X

X

X

X

6. Atender as demandas identificadas
no processo de avaliação institucional
e promover mudanças alinhadas à
missão institucional.

X

X

X

X

X

7. Registrar e divulgar as ações de
melhorias efetivamente executadas a
partir das fragilidades apontadas nos
relatórios de avaliação interna e
externa.

X

X

X

X

X

8. Elevar continuamente a qualidade
dos serviços administrativo se a
excelência acadêmica.

X

X

X

X

X

9. Adequar a infraestrutura física aos
padrões
de
qualidade
e
às
necessidades
da
comunidade
acadêmica e de expansão da
instituição, em consonância com as
prioridades institucionais, resultados
da avaliação institucional e critérios de
sustentabilidade financeira.

X

X

X

X

X

1. Elaborar, no início de cada ano, um
autoavaliações que demonstre o
desempenho institucional do ano
anterior, tendo como base o PDI, os
relatórios das avaliações internas e

X

X

X

X

X

431

FMU

432

2020

2021

2022

21. Garantir o
cumprimento dos
critérios legais e
normativos
estabelecidos para
os cursos já
implantados e a
implantar.

2019

forma de
documento
avaliativo e
autoreflexivo, para
que esses sinalizem
inovações e
mudanças.

AÇÕES

2018

METAS

2. Ampliar a divulgação das ações
decorrentes dos processos de
autoavaliação interna e externa.

X

X

X

X

X

3. Atualizar/aperfeiçoar os
instrumentos do planejamento e da
gestão institucional.

X

X

X

X

X

4. Atualizar o Projeto de Autoavaliação
Institucional.

X

X

X

X

X

5. Melhorar, a cada ciclo avaliativo, a
performance nas avaliações externas
(ENADE, CPC e exames promovidos
por entidades de classe), como
também garantir bons resultados nas
avaliações in loco (processos de
autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento de
cursos, como também de
recredenciamento institucional).

X

X

X

X

X

1. Manter um processo continuado de
revisão dos projetos pedagógicos de
cada curso, de modo a acompanhar a
evolução de tecnologias e
procedimentos didáticos e as
demandas sociais.

X

X

X

X

X

2. Promover análises dos resultados
da autoavaliação dos cursos e dos
respectivos projetos pedagógicos
promovida pela CPA.

X

X

X

X

X

3. Atualizar continuamente a
documentação assegurar,
continuamente, o cumprimento
institucional considerando as
demandas da exigência legal relativa
ao regime de legais e normativas
assim como a trabalho e à titulação
dos docentes.

X

X

X

X

X

4. Reorganizar o Estatuto e o
Regimento Geral sempre que
mudanças sejam necessárias

X

X

X

X

X

5. Aperfeiçoar documentos que
contenham diretrizes acadêmicas e
curriculares.

X

X

X

X

X

6. Aprimorar os procedimentos para a
prévia aprovação de projetos de
cursos, de pesquisa e de extensão e de

X

X

X

X

X

externas e
pertinentes.

documentos

setoriais
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2019

2020

2021

2022

AÇÕES

2018

METAS

7. Garantir o funcionamento dos
Colegiados Superiores e dos
Colegiados de Cursos, de modo a
fortalecer o processo decisório, com
base na pluralidade de ideias e de
concepções pedagógicas.

X

X

X

X

X

1. Ampliar a participação de alunos e
docentes nas edições do congresso
científico e mostra de extensão/FMU.

X

X

X

X

X

2. Implantar ‘células de pesquisa’
como estratégia de realização de
pesquisas integradas ao ensino.

X

X

X

X

X

3. Adotar novos critérios para a
concessão de estímulo financeiro ao
professor pesquisador e de bolsas de
iniciação científica e de iniciação à
pesquisa ao aluno.

X

X

X

X

X

4. Assegurar a continuidade e
aperfeiçoamento dos mecanismos de
divulgação da produção científica.

X

X

X

X

X

5. Incrementar a produção do
conhecimento científico pela
instalação e desenvolvimento de
centros de excelência em pesquisa e
extensão.

X

X

X

X

X

outras decisões da gestão
universitária.

22. Promover a
ampliação da
produção científica
de alunos e
professores.

QUADRO 12 - METAS E AÇÕES 2018-2022
FONTE: DO AUTOR.

Tais aspectos norteiam e estão expressos no PDI, além de ditarem as diretrizes
para a Gestão Institucional de forma a garantir que as ações institucionais internas,
transversais a todos os cursos, e externas, por meio dos projetos de responsabilidade
social, estejam em consonância com o PDI e Políticas Institucionais. Sua construção
ocorre de forma participativa, a cada cinco anos, com revisões anuais, envolvendo todos
os seus atores da comunidade acadêmica. Suas premissas de desenvolvimento estão
pautadas pelo disposto no Decreto nº 9.235/17 e Portaria Normativa nº 23/17.
O ciclo avaliativo do PDI ocorre anualmente, sendo um instrumento de gestão
dinâmico e capaz de orientar e acompanhar a evolução da Instituição, bem como
garantir a aplicação das políticas de ensino, de extensão e de pesquisa, que são pautadas
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na missão, valores, objetivos e metas. Na missão, o compromisso da instituição de
“promover educação superior acessível e de excelência”, está representado pelos
objetivos gerais I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XI. O compromisso expresso na missão de
“formar cidadãos éticos e comprometidos”, está contemplado nos objetivos gerais IV,
V, VII e IX. Com relação ao compromisso de “contribuir para a construção de uma
sociedade sustentável” está refletido nos objetivos V e VI.
Além de embasados na missão institucional, os objetivos e metas do PDI são
estabelecidos a partir da análise dos resultados da autoavaliação institucional (principal
mecanismo de manifestação da comunidade acadêmica) e dos processos avaliativos
externos. O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU também
realiza, periodicamente, um acompanhamento sistemático do PDI, por meio de reunião
com os gestores das áreas acadêmica e administrativa e dos Relatórios Anuais de
Autoavaliação Institucional. As conclusões obtidas nessas reuniões são compartilhadas
com a equipe responsável pela revisão do PDI, tendo como consequência a revisão ou
delineamento de novos objetivos, metas e ações.
O PDI 2018-2022 estabelece os rumos da FMU para o quinquênio, reafirmando
o papel preponderante dos seus gestores acadêmicos e administrativos e a busca
permanente pela excelência nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, por meio do
aperfeiçoamento de suas políticas específicas e dos projetos inseridos nos Planos de
Ação de cada uma dessas áreas, que materializam as propostas norteadoras do PDI e
ações institucionais internas, transversais a todos os cursos e áreas acadêmicas e
administrativas.
Os objetivos e metas institucionais traduzem-se em ações institucionais internas,
transversais a todos os cursos, e externas, por meio dos projetos de responsabilidade
social. Cabe destacar que a Responsabilidade Social é um diferencial da Rede Laureate
e do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Ela é ilustrada
pelo slogan “Here for Good” e é desempenhada pela Área de Qualidade Acadêmica,
respaldada pela a missão Institucional. As atividades de Responsabilidade Social são
conduzidas com base em diferentes iniciativas, tais como: (a) atividades permanentes,
referem-se às parcerias governamentais e não governamentais; (b) atividades bienais,
referem-se à certificação de Empresa B; (c) atividades anuais, englobam várias
iniciativas: (i) prêmio Here for Good, promovido pela Laureate; (ii) reconhecimento
Institucional pelo grau de envolvimento com causas sociais; (iii) Global Days of Services,
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promovido mundialmente pela Laureate, reforçando o compromisso social da
Instituição; (iv) Semana da Responsabilidade Social, em que todos os cursos se
envolvem; (d) atividades semestrais dão conta de outras iniciativas: (i) Trote Solidário,
que engloba a Ação do Bem; (ii) Rodas de Conversa, que discutem temas sobre
diversidade, envolvendo a comunidade acadêmica a fim de debater sobre temas
relacionados à intolerância e à prática de bullying; (e) atividades mensais, baseadas em:
(i) Agenda Cultural; (ii) Agenda de Doações.
Todas as ações da agenda são muito importantes. Destaque é dado ao processo
rigoroso de avaliação conduzido pelo B-Lab, com a obtenção da certificação em 2015 e
recerficação em 2017. O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU tornou-se uma Empresa B, reconhecida por gerar impactos positivos na sociedade.
É importante destacar que a Semana de Responsabilidade Social cumpre a orientação
do Plano Nacional de Educação (2014-2024).
Essas atividades são registradas e operacionalizadas por curso, envolvendo
docentes, discentes e funcionários, criando oportunidades de participação efetiva no
exercício da cidadania e responsabilidade social, desta forma, são instigados a conhecer
de perto e se envolver com as questões da comunidade.
Por fim, ressalta-se que os objetivos, metas e ações do PDI foram construídos de
modo articulado com a missão e valores institucionais, comunicando-se com as políticas
de ensino, pesquisa e extensão e sua elaboração toma por subsídio as os processos de
avaliação interna e externa realizados. Colaboradores acadêmicos e administrativos
participaram da construção dos mesmos, garantindo uma reflexão amadurecida e uma
participação efetiva na constituição do que se quer realizar. A divulgação do PDI, da
missão, visão, objetivos, metas, e ações em conjunto com a avaliação sistemática do
cumprimento do que é planejado, viabiliza, de modo concreto, a coerência entre o
previsto e implantado.

435

FMU

436

CRONOGRAMA DE
IMPLANTAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
DA INSTITUIÇÃO E DOS
CURSOS

FMU

438

7 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS
CURSOS
Nos quadros a seguir, serão apresentados os cronogramas de implantação dos
cursos de graduação bacharelado, licenciatura e tecnológicos, nas modalidades
presencial e a distância, no período do PDI.
7.1 Graduação Presencial

LIC.

CURSO

BAC
H.
TEC.

Grau
Campus

Ano Implantação

Vagas

Turno

Direito

X

Morumbi

2018

150

M/N

Direito

X

Vila
Mariana

2018

150

M/N

Publicidade e Propaganda

X

Morumbi

2019

900

M/N

Jornalismo

X

Morumbi

2019

500

M/N

Rádio, TV e Internet

X

Morumbi

2019

550

M/N

Música

X

2020

110

M/T

Música

X

2020

130

M/T

Design

X

2020

550

M/N

Moda

X

2021

550

M/N

2021

300

M/N

2021

280

M/N

2022

730

M/N

Morumbi

2022

230

M/N

Vila
Mariana 2

2022

160

M/N

Tecnologia em Design de
Interiores

X

Tecnologia em Design Gráfico

X

Arquitetura e Urbanismo

X

Relações Públicas

X

Tecnologia em Fotografia

X

Vila
Mariana 2
Vila
Mariana 2
Vila
Mariana 1
Vila
Mariana 1
Vila
Mariana 2
Vila
Mariana 1
Vila
Mariana 1

QUADRO 13 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 20182022.
FONTE: DO AUTOR.
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7.2 Graduação a Distância

VAGAS

Artes Visuais

X

2018

160

Ciências Biológicas

X

2018

160

Ciências da Computação

X

2018

160

Ciências Econômicas

X

2018

160

Ciências Sociais

X

2018

160

Design de Animação

X

2019

160

Design de Games

X

2019

160

Design de Interiores

X

2019

160

Design de Moda

X

2019

160

Design de Produtos

X

2020

160

Design Gráfico

X

2020

160

Engenharia Civil

X

2020

160

Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e
Automação
Engenharia de Produção

X

2020

200

X

2020

200

X

2020

200

Engenharia Elétrica

X

2020

200

Engenharia Mecânica

X

2020

200

2021

80

2021

80

Estética e Cosmética

X

Geografia

X

Gestão de Produção Industrial

X

2021

80

Gestão do Agronegócio

X

2021

80

Gestão do Turismo

X

2021

80

2021

80

2021

80

Jogos Digitais

X

Letras - Inglês
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ANO DE IMPLANTAÇÃO
LIC.

TEC.

CURSO

BACH.

GRAU

X

Marketing Digital

X

2021

80

Mediação

X

2021

80

Redes de Computadores

X

2021

80

Secretariado Executivo

X

2022

80

Sistemas de Informação

X

2022

80

Segurança da Informação

X

2022

80

Segurança do Trabalho

X

2022

80

Segurança Privada

X

2022

80

Segurança Pública

X

2022

80

Serviços Judiciais

X

2022

80

PDI - 2018-2022
Serviços Notariais e Registrais

X

2022

80

Serviços Penais

X

2022

80

Sistemas para Internet

X

2022

80

QUADRO 14 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 20182022.
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA.

Com isto, internamente foi desenvolvido o modelo de expansão, utilizando a
demanda latente, a área de influência e a estratégia de capilaridade.
7.3 Pós-graduação Lato Sensu Presencial
CURSO
Letramento E Alfabetização
MBA Em Gestão Escolar
Enfermagem Psiquiátrica E Saúde Mental
Fisioterapia Hospitalar
Especialização Em Cozinha Internacional
Gestão Em Moda
Música Com Ênfase Em Educação Musical
Música Com Ênfase Em Música Brasileira
Música Com Ênfase Em Processos Interpretativos
Música Com Ênfase Em Trilhas Sonoras
Comunicação E Gestão Do Esporte
Jornalismo E Mídias Digitais
Direito Ambiental E Sustentabilidade
Direito Militar
MESC´S – Meios Extrajudiciais De Soluções De Conflito
Docência Em Língua E Literatura Espanhola
Docência Em Língua E Literatura Inglesa
Educação Matemática - Ensino Infantil E Fundamental I
Educação Matemática: Ensino Fundamental II E Médio
Língua Portuguesa: Gramática E Texto
Revisão E Produção De Textos
Engenharia De Prevenção E Controle De Incêndio
Engenharia Infraestrutura Urbana
Arte Terapia Analítica
Especialização Em Implantodontia
Fonoaudiologia Forense
Fonoaudiologia Hospitalar
Motricidade Orofacial
Serviço Social E A Atenção Básica
Terapia Cognitiva Comportamental

ANO
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

VAGAS
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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CURSO
Gestão Em Moda
Música Com Ênfase Em Educação Musical
Música Com Ênfase Em Música Brasileira
Música Com Ênfase Em Processos Interpretativos
Música Com Ênfase Em Trilhas Sonoras
Comunicação E Gestão Do Esporte
Jornalismo E Mídias Digitais
Direito Ambiental E Sustentabilidade
Direito Militar
Especialização Em Coaching E Inteligência Emocional
Avaliações Da Personalidade E Intelectual: Método De Rorschach E
Escalas Weschler
Nutrição Vegetariana
Cosmetologia
Psicologia No Esporte
Psicomotrocidade
Endodontia
Farmácia Clínica E Hospitalar
Enfermagem E Nefrologia
Ortodontia
Disfunção Têmporo Mandibular (DTM) E Dor
MBA Executivo
Gestão da Qualidade em Alimentos

ANO
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019

VAGAS
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

2019

40

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

QUADRO 15 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU PRESENCIAL
2018-2022.
FONTE: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU.
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7.4 Pós-Graduação Lato Sensu a Distância
Ano

NOME DO CURSO

Implantação

Vagas

Gestão Estratégica Do Design

2018

40

Comunicação E Mídias Digitais

2018

40

Comunicação Organizacional

2018

40

Marketing E Estratégia Digital

2018

40

Docência Na Educação Infantil

2019

40

Docência No Ensino Superior

2019

40

Educação Inclusiva - Semipresencial

2019

40

Especialização Em Enfermagem Em Dependência Química

2020

40

Especialização Em Segurança Do Paciente

2020

40

Gestão Estratégica Do Design

2021

40

Comunicação E Mídias Digitais

2022

40

Comunicação Organizacional

2022

40

Marketing E Estratégia Digital - Semipresencial

2022

40

QUADRO 16 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU A DISTÂNCIA
2018-2022.
FONTE: COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU.

7.5 Pós-Graduação Stricto Sensu
CURSO
Doutorado em Direito

Ano

Vagas

2022

10

QUADRO 23: CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 2018-2022.
Fonte: Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu.

7.6 Cursos de Extensão
NOME DO CURSO

Ano
Implantação

Vagas

Avaliação de Empresas

2019

30

Compliance

2019

30

Direito e Startups

2019

30

Estratégias em Ambientes Incertos e Dinâmicos

2019

30

Fusões e Aquisições

2020

30
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Gestão de Departamentos Jurídicos

2020

30

Gestão de Empresas Familiares

2020

30

Gestão Financeira Empresarial

2020

30

Inovação no Setor Público: Desafios para uma Prática Disruptiva

2021

30

Liderança e Gestão de Pessoas

2021

30

Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos

2022

30

Primeiros Passos na Liderança

2022

30

Reestruturação de Empresas

2022

30

QUADRO 17 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO 2018-2022.
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

7.7 Polos de Educação a Distância
ESTADO
ACRE
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MUNICÍPIO
CRUZEIRO DO SUL

ALAGOAS

RIO LARGO

ALAGOAS

PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

ALAGOAS

PENEDO

ALAGOAS

SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS

ALAGOAS

MARECHAL
DEODORO

ALAGOAS

UNIÃO DOS
PALMARES

ALAGOAS

CORURIPE

ALAGOAS

DELMIRO GOUVEIA

ALAGOAS

CAMPO ALEGRE

AMAPÁ

SANTANA

AMAPÁ

LARANJAL DO JARI

AMAZONAS

TABATINGA

AMAZONAS

COARI

AMAZONAS

TEFÉ

AMAZONAS

HUMAITÁ

ANO
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

PDI - 2018-2022

AMAZONAS
AMAZONAS

AUTAZES
MANACAPURU

ESPÍRITO SANTO

SÃO MATEUS

ESPÍRITO SANTO

VIANA

ESPÍRITO SANTO

NOVA VENÉCIA

ESPÍRITO SANTO

BARRA DE SÃO
FRANCISCO

ESPÍRITO SANTO

CASTELO

GOIAS
GOIAS
GOIAS
GOIAS
GOIAS

ABADIA DE GOIÁS
CHAPADÃO DO CÉU
GOIÂNIA
GOIÂNIA
GUAPÓ

GOIÁS

VALPARAÍSO DE
GOIÁS

GOIÁS

SENADOR CANEDO

GOIÁS

CIDADE OCIDENTAL

GOIÁS

SANTO ANTÔNIO DO
DESCOBERTO

GOIÁS

NIQUELÂNDIA

GOIÁS

MORRINHOS

GOIÁS

QUIRINÓPOLIS

GOIÁS

PORANGATU

GOIÁS

JARAGUÁ

GOIÁS

INHUMAS

GOIÁS

URUAÇU

GOIÁS

SANTA HELENA DE
GOIÁS

GOIÁS

SÃO LUÍS DE MONTES
BELOS

2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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2021
GOIÁS

GOIANIRA

GOIÁS

IPORÁ

MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
MINAS GERAIS
PARA
PARA
PARA

OURO PRETO
PEÇANHA
PONTE NOVA
SETE LAGOAS
TRÊS CORAÇÕES
UNAÍ
VESPASIANO
BELÉM
BELÉM
CASTANHAL

MARITUBA

PARÁ

ABAETETUBA

PARÁ

BRAGANÇA

PARÁ

ALTAMIRA

PARÁ

CAMETÁ

PARANA
PARANA
PARANA
PARANA

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

PARÁ

PARANA
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GUAXUPÉ

2021

ARAUCÁRIA
CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES
GUARATUBA
MARINGÁ
PARANAGUÁ

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022

RIO DE JANEIRO

CABO FRIO

RIO DE JANEIRO

MESQUITA

2022

PDI - 2018-2022
2022
RIO DE JANEIRO

MARICÁ

RIO DE JANEIRO

RESENDE

RIO DE JANEIRO

QUEIMADOS

RIO DE JANEIRO

SÃO PEDRO DA
ALDEIA

2022
2022
2022
2022

ARAUCÁRIA

PARANA

2022

CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES

PARANA

2022

GUARATUBA

PARANA

2022

MARINGÁ

PARANA

2022

PARANAGUÁ

PARANA

2022

MAUÁ

SÃO PAULO

2022

MONTE MOR

SÃO PAULO

2022

PINDAMONHANGABA

SÃO PAULO

2022

PIRASSUNUNGA

SÃO PAULO

2022

SÃO JOSÉ DO RIO
PARDO

SÃO PAULO

2022

SUMARÉ

SÃO PAULO

QUADRO 18 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 20182022.
Fonte: Núcleo de Ensino a Distância.

7.8 Novos Campi
CAMPUS

Ano

Campus João Dias

2020

Campus Zona Leste

2022

QUADRO 19 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CAMPI 2018-2022.
FONTE: REGULAÇÃO ACADÊMICA.
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8 CORPO DOCENTE
8.1 Titulação e experiência no magistério superior e profissional não acadêmico
Os docentes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
consistem no seu capital humano, considerado como seu bem mais precioso. Em função
do estilo de gestão democrática e participativa por excelência, adotado pela Reitoria,
são as pessoas que constroem a instituição, seu clima de trabalho, condição para que
essa participação flua, consistente e sólida, na direção da concretização da missão
institucional e de sua visão.
Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, para a formação do
quadro docente da FMU, que por seus conhecimentos, habilidades e atitudes tenham
condições de desenvolver as atividades relativas à docência. Engajados na filosofia da
Instituição, ministram aulas na graduação presencial e a distância e na pós-graduação,
atuam na orientação de trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação científica e nos
campos de estágio e desenvolvem pesquisas e atividades de extensão.
Considerando a docência na educação Superior como uma profissão que
apresenta algumas especificidades e dada a sua importância no processo de ensinoaprendizagem, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
entende que para exercê-la, como regra, é necessário que os professores apresentem a
experiência solidificada e a titulação compatível com a área de atuação. A composição
do corpo docente atende os critérios estabelecidos no art. 66 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. Além de ter todos os professores com titulação mínima de especialista,
83% do corpo docente é constituído por professores com pós-graduação Stricto Sensu,
mestres e doutores.
A documentação comprobatória da titulação dos docentes fica disponível nas
pastas individuais em arquivo físico. Para ser admitido o candidato deve apresentar, no
mínimo, o título de Especialista ou diploma de Mestrado e/ou Doutorado. Na busca
contínua pela excelência acadêmica, procura-se, nos processos de seleção docente,
privilegiar os professores com reconhecida experiência profissional em sua área de
atuação e formação. Assim, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU atende à exigência da Resolução CNE/CES n° 3/2010, do Decreto nº
9.235/2017 e da Portaria nº 23/2017, que dispõem sobre os Centros Universitários.

FMU
O Quadro 18 demonstra os dados atuais do corpo docente quanto à titulação e
o plano de expansão do mesmo para o período de 2018 a 2022.
TITULAÇÃO

2018

2019

2020

2021

2022

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Doutor

246

26

253

27

263

26

275

25

308

25

Mestre

551

58

510

56

577

57

648

59

739

60

Especialista

153

16

155

17

172

17

176

16

185

15

Total

951

100

918

100

1012

100

1098

100

1231

100

QUADRO 20 - TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE (2018)
FONTE: PLANEJAMENTO ACADÊMICO

Na FMU é considerada relevante a experiência no magistério superior e a
experiência profissional não acadêmica, principalmente no que se refere ao
desempenho profissional na área para a qual o docente contribui para a formação dos
alunos do curso. Esta experiência fica evidenciada na documentação acadêmica e
profissional entregue pelos professores contratados, bem como, em sua atualização
constante, um dos critérios necessários, no processo de mobilidade no Plano de Carreira
Docente.
8.2 Regime de trabalho
Em atendimento a Resolução CNE/CES N° 3/2010 e ao Decreto nº 9235/2017, o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui um quadro de
docentes que se distribuem quanto ao regime como: Professores em Regime Horista,
Professores em Regime de Tempo Parcial e Professores em Regime de Tempo Integral.
Esse último se caracteriza por professores com, no mínimo, (40 horas semanais), com
pelo menos 50% em atividades que não sejam de ensino, o segundo é para docentes
com no mínimo 12 horas semanais, sendo pelo menos 25% do tempo em atividades que
não sejam ensino. O quadro de horistas é integrado por docentes que não têm ou não
desejam assumir encargos mínimos para serem enquadrados em regime de tempo
contínuo.
O quadro abaixo demonstra a dedicação do corpo docente atual do Centro
Universitário e o seu plano de expansão no período 2018-2022, considerando as
atividades desenvolvidas e cursos oferecidos pela Instituição.
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TITULAÇÃO

2018
Nº

2019
%

Nº

2020
%

Nº

2021
%

Nº

2022
%

Nº

%

Tempo Integral

219

23

201

21

213

21

231

21

259

21

Tempo Parcial

152

16

159

18

142

14

132

12

123

10

Horista

580

61

558

61

658

65

736

67

849

69

Total

951

100

918

100

1012

100

1098

100

1231

100

QUADRO 21 - DEDICAÇÃO DO CORPO DOCENTE (2018-2022)
FONTE: PLANEJAMENTO ACADÊMICO

O perfil acadêmico do corpo docente em 2018 é constituído por mais de 80% de
mestres e doutores. Do total dos professores, 23% estão em regime de trabalho em
tempo integral.
8.3 Critérios de seleção e contratação
A seleção de novos docentes se desenvolve por meio de um processo
estruturado que se inicia com as aprovações do número de vagas pela Reitoria
Acadêmica e definição dos perfis de competências requeridas em cada caso; prossegue
com prospecção de candidatos e seleção colaborativa entre a área de Recursos
Humanos e a área acadêmica, culminando com a contratação e inclusão dos novos
docentes programas de integração com o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU.
A aprovação de vagas para aumento do quadro de docentes ocorre em situações
de justificada necessidade, como a criação ou ampliação de cursos e/ou a expansão da
área geográfica de abrangência, para que sejam priorizadas as atribuições de aulas aos
docentes já contratados.
Uma vez aprovadas as contratações, a equipe de Recursos Humanos prioriza a
prospecção interna de docentes que possam atender às necessidades identificadas, com
base nos perfis de competências previamente elaborados pelas coordenações dos
cursos solicitantes. A divulgação interna das vagas segue procedimentos estruturados
de divulgação, de forma a identificar potenciais de contribuição entre os docentes
integrantes do quadro. Não havendo adequação dos docentes em relação às demandas
e/ou não havendo disponibilidade dos mesmos para designação das aulas, inicia-se a
prospecção externa de candidatos, com base no banco eletrônico de currículos
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disponíveis (opção Trabalhe Conosco do site do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, Linkedin, Catho e outros) e indicações de candidatos
efetuadas pelas próprias coordenações de curso.
A seleção dos docentes para contratação é efetuada de forma colaborativa entre
a equipe de recursos humanos e as coordenações dos cursos, com realização de
entrevistas e apresentação de aulas teste pelos candidatos, nas quais são avaliadas suas
competências pedagógicas e conhecimentos nas áreas de pretendidas de ensino. São
também ponderados os aspectos relacionados à titulação, à produção acadêmica e ao
potencial dos candidatos para o desenvolvimento de atividades de apoio ao ensino e às
coordenações na gestão dos cursos.
Os docentes recém-contratados participam de atividades de integração na
instituição, conduzidas pela equipe de recursos humanos. Nesta integração são
abordados temas como: história do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, missão, visão, valores, cultura, estrutura organizacional, código de
conduta e ética, benefícios, parcerias com entidades externas, serviços prestados pelas
centrais de atendimento ao docente e programas de desenvolvimento educacional,
capacitação, com especial destaque para o Programa Transforma, programa de
formação para o fortalecimento do desenvolvimento das competências como docentes
Além da integração com as áreas funcionais e de benefícios, os novos docentes
participam de um intenso programa de integração nos cursos para os quais foram
contratados, durante as Semanas Acadêmicas de Planejamento realizadas no início de
cada semestre letivo. Nessas atividades, os recém-contratados participam de ações de
integração com os demais docentes, oficinas, palestras, treinamentos e atividades
específicas de seus respectivos cursos. Os processos de seleção interna e externa de
docentes são descritos na Política Recrutamento e Seleção Docente.
8.4 Incorporação de professores com comprovada experiência
A incorporação de professores com comprovada experiência em áreas
estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à inovação e à competitividade,
de modo a promover a articulação com o mercado de trabalho, tem início no processo
de seleção e contratação do docente, e, dentre os requisitos, estão a sua qualificação,
experiência e conhecimentos específicos da área em questão.
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Quanto à definição do perfil, ele é elaborado com base nas disciplinas ligadas ao
curso em que o docente vai atuar, levando em consideração as linhas de pesquisa, os
projetos de ensino e extensão e, principalmente, buscando um perfil diverso que venha
agregar novas competências essenciais ao curso e de modo que promova a articulação
com o mercado de trabalho.
8.5 Plano de carreira
O Plano de Carreira Docente-PCD foi elaborado com a colaboração de
consultores, equipe da Diretoria de Recursos Humanos e Reitoria. Posteriormente, o
plano foi apresentado aos coordenadores e professores para conhecimento dos
instrumentos e procedimentos para as movimentações na carreira de docência, com
base em critérios claros e objetivos de elegibilidade para progressão horizontal e vertical
em cada categoria e, então, avaliado e enriquecido com a contribuição dos
mesmos. Após o PCD foi submetido à apreciação e aprovação dos órgãos internos e
direção da Instituição, tendo por critério que o estabelecimento de um sistema justo de
meritocracia, em bases sustentáveis e regras bem definidas para as progressões na
carreira dos professores.
Esse plano abrange todos os campi do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e outros que vierem a ser criados no Município de São
Paulo. O PCD tem o objetivo de: Promover ascensão funcional e retenção dos docentes
mais bem preparados; atrair, reter e desenvolver o corpo de docentes, atrelando a sua
remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho na função;
assegurar um quadro de docentes integrado, altamente qualificado e comprometido
com os objetivos acadêmicos da Instituição e com a qualidade do ensino.
Conforme referido no seu Plano de Carreira, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui o Regime de Trabalho Integral, Parcial
e Horista. O Regime de Tempo Integral (TI) prevê docentes com 40 horas semanais, com,
pelo menos, 50% em atividades que não sejam de ensino; o Regime de Tempo Parcial
(TP) prevê a incorporação de docentes com, no mínimo, 12 horas semanais, sendo, pelo
menos, 25% do tempo em atividades que não sejam ensino; o Quadro de Horistas é
integrado por docentes que não têm ou não desejam assumir encargos mínimos para
serem enquadrados em regime de tempo contínuo.
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Os objetivos contemplados no Plano de Carreira Docente estabelecem critérios
e procedimentos para as movimentações dentro da carreira por meio de progressões,
alternadamente, por merecimento, bem como, as promoções para as categorias
funcionais do plano, de acordo com o nível de desenvolvimento do quadro permanente.
Ao privilegiar o reconhecimento com base em valores inerentes à prática acadêmica de
docência, o Plano de Carreira representa um importante fator de atração, retenção de
talentos e incentivo ao aprimoramento profissional e pessoal. O Plano estabelece três
categorias funcionais, definidas com base em níveis mínimos de titulação e outros
critérios de pontuações atribuídas a fatores considerados relevantes para os objetivos
institucionais.
Cada categoria funcional é delimitada por uma faixa salarial estabelecida em níveis
competitivos com as médias salariais de mercado. Os fatores considerados nos critérios
de pontuação incluem, além da titulação:
Fator I) Avaliação de desempenho – composta pelas notas obtidas em
instrumentos das avaliações da CPA;
Fator II) Avaliação de desenvolvimento – composto por entregas de produções
didático-pedagógica e treinamentos oferecidos pela Instituição.
Todo ano todos os docentes apresentarão as informações referentes aos anos
anteriores, relativas às atividades didático-pedagógica e demais atividades que integram
os fatores considerados para progressão vertical, com apresentação de seus respectivos
comprovantes em sistema eletrônico. Com base na análise da documentação, é
efetuada a atualização da pontuação geral de cada docente, a qual define sua
elegibilidade para promoção vertical. Para a progressão horizontal (mérito), utilizaremos
a avaliação de desempenho do docente que é aplicada pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) semestralmente, que propõe avaliar e dar feedback quanto ao
desempenho do docente em sua função, identificando os pontos fortes e as
oportunidades de melhoria. Esta avaliação é composta pela nota do aluno, auto
avaliação e nota do coordenador de curso.
Os procedimentos estabelecidos no Plano garantem a objetividade e a
imparcialidade na aplicação desses critérios. O Plano implantado reúne todos os
docentes contratados no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
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8.6 Procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro
A substituição eventual de professores do quadro, por demissão ou licença, tem
início na Coordenação de Curso. É norma verificar possibilidade de aproveitamento dos
profissionais do quadro vigente, considerando a formação acadêmica, carga horária na
Instituição, experiência acadêmica e profissional. Esgotadas as possibilidades no âmbito
interno abre-se a seleção, para profissionais externos do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU.
Quando a substituição eventual se faz necessária para períodos muito curtos, de
dias apenas, adota-se o seguinte procedimento: o docente preenche o Formulário para
Solicitação

de

Afastamento

Temporário

de

Professor

e/ou

Apoio

à

Participação/Apresentação em Eventos (disponível permanentemente no site da
Instituição), no qual, além dos seus dados pessoais, menciona os dias em que necessitará
estar afastado, o motivo de seu afastamento e discrimina as aulas que teria nesses dias,
apontando o professor do curso que o substituirá.
No caso de abertura de processos seletivos externos para substituição eventual
de professores do quadro, cumpre-se a Política Recrutamento e Seleção Docente.
8.7 Capacitação e formação continuada
O bem mais precioso, no que corresponde ao capital humano dentro de uma
instituição de ensino é o docente. Deste modo, os docentes do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, são fundamentais e valiosos na complexidade
do processo de ensino-aprendizagem, por essa razão, a capacitação e formação
continuada contribui com o aprimoramento e fortalecimento do vínculo docente, por
desenvolver os seus docentes constantemente para que forneçam um ensino de
qualidade. Além dos docentes, não podemos esquecer que o foco de uma instituição de
ensino é promover a mudança da vida de um ser humano, ou seja, o discente.
Neste contexto, o corpo docente do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU é formado por profissionais que apresentam amplos
conhecimentos do curso que irão ministrar, experiência laboral em seu campo de
atuação e uma forte vocação para formação. Ao ingressar na Instituição, iniciam um
programa de formação docente, com o objetivo de desenvolver a consciência de que
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ensinando aprende-se ainda mais e por isso é preciso estar constantemente se
capacitando para aprender enquanto ensina.
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU instituiu uma Política de Desenvolvimento
Docente que oportuniza a formação desses profissionais no âmbito do seu exercício, em
consonância com este PDI. A partir desta política de incentivo, institui-se um programa
de formação docente estruturado no âmbito de toda a comunidade docente do Centro
Universitário e contemplando ações específicas de capacitação e formação continuada,
traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e à distância, atividades
de extensão, formação para línguas estrangeiras, incentivo às estratégias de pesquisa e
inovação, além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. As
necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando subsídios dos
processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de cursos, gerências de escola,
reitoria e levantamentos feitos com os próprios docentes. Uma das ferramentas
utilizadas para promover o desenvolvimento docente é o Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI) de cada professor que está diretamente relacionado ao feedback
semestral que ele recebe do seu coordenador de curso, com base na avaliação discente,
autoavaliação sobre seu desempenho semestral e a avaliação do próprio coordenador
de curso.
A capacitação docente e a formação continuada estão pautadas na Política de
Desenvolvimento Docente e têm por objetivo promover ações de atualização técnica,
didática e pedagógica do quadro de docentes, potencializando o desenvolvimento de
competências individuais e coletivas, buscando a excelência na qualidade acadêmica e
o alcance das metas institucionais. Estes objetivos foram assim instituídos, para garantir
a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de
desenvolvimento pessoal, além da qualificação por meio dos programas de mestrado e
doutorado.
O Programa Transforma, disponibilizado no portal do OneFaculty, oferece uma
formação contínua aos docentes, de acordo com o modelo acadêmico da Rede Laureate
e com as competências necessárias à função, viabilizando um padrão de qualidade
esperado nos resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. O Programa
Transforma é formado por cinco trilhas de desenvolvimento, compostas por módulos
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que contemplam conteúdo específico aplicado ao contexto brasileiro e módulos
desenvolvidos pela equipe do Laureate Office of Learning & Innovation (L&I). As trilhas
são: (a) Trilha Faça Parte: conhecer e praticar a cultura Laureate, a fim de alinhar a
prática docente aos objetivos institucionais; (b) Trilha Planeje e Implemente: planejar e
implementar o processo de ensino e aprendizagem; (c) Trilha Avalie: criar avaliações
diagnósticas, formativas e somativas que sustentem os resultados da aprendizagem; (d)
Trilha Inove: utilizar recursos inovadores na prática docente; e (e) Trilha das Escolas:
complementar o desenvolvimento docente com módulos específicos de cada área do
conhecimento. Os módulos são disponibilizados no OneFaculty, ambiente virtual de
aprendizagem, acessível a todos os docentes da Laureate no Brasil. Todos os módulos
são autoinstrutivos e, ao realizar a avaliação com nota mínima requerida, o docente
poderá adquirir um certificado que será disponibilizado no mesmo ambiente virtual. O
acompanhamento dessas ações é realizado pela Área de Qualidade Acadêmica, que
divulga o Programa, incentiva a participação dos docentes e acompanha os resultados.
A Figura abaixo demonstra as trilhas de desenvolvimento do Programa Transforma:

QUADRO 22 - TRILHAS DO DESENVOLVIMENTO
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

Cabe ressaltar que as Competências atingidas referente a capacitação e
formação docente pelo Programa Transforma, conforme demonstra a figura abaixo.
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QUADRO 23 - COMPETÊNCIAS ATINGIDAS - PROGRAMA TRANSFORMA
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

Pode-se destacar, ainda, vários programas de capacitação e formação
continuada de docentes implementados ao longo dos últimos anos:
a) Encontro de Boas Práticas Docentes – realizado anualmente na
Escola de Engenharias e TI, com convite extensivo a docentes de
todas as escolas;
b) Oficinas de Metodologias Ativas, realizadas semestralmente;
c) Treinamento semestral de simulação prática com docentes da
Escola de Ciências da Saúde; e
d) Encontro “Professor para Professor”, no qual os docentes de
diversas

áreas

trocavam

suas

experiências,

fornecendo

intercâmbio de saberes.
Assim como no caso dos colaboradores administrativos, os novos docentes são
submetidos a um programa estruturado de aculturação e de integração na Instituição,
conduzido pela equipe de Recursos Humanos em parceria com a Área de Qualidade
Acadêmica. A integração no âmbito de cada Escola e Curso também ocorre,
apropriando-se o docente do Projeto Pedagógico do Curso e suas particularidades.
O corpo docente da Instituição é capacitado, semestralmente, por meio de
Semanas Pedagógicas que incluem, além de reuniões diversas com o Reitor, Gerentes
de escola, Coordenadores de Curso, uma programação de oficinas alinhadas ao
desenvolvimento docente e voltados a questões pedagógicas e didáticas.
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Dentre as ações de formação e capacitação docente, destacam-se: (a) Semana
Pedagógica: são semanas de desenvolvimento pedagógico que antecedem antes do
início de cada semestre. Além da palestra de abertura, conduzida pelo Reitor e seus
convidados, há reuniões conduzidas pelas gerências de escola e coordenações de curso,
além de algumas oficinas, tais como Blackboard, Currículo Lattes e reuniões orientativas
para condução dos projetos da Área de Qualidade Acadêmica; (b) Cursos Institucionais:
portfólio de cursos on-line de formação docente concebidos pelo Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU de modo a endereçar oportunidades locais
de desenvolvimento. Abordam temas práticos como concepção de questões objetivas,
dissertativas, rubricas de correção, entre outros; (c) Desenvolvimento dos Gestores
Acadêmicos: a Área de Recursos Humanos do Centro Universitário Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conduz a Convenção da Liderança,
semestralmente, com coordenadores de cursos e demais lideranças acadêmicas.
A divulgação de todas as oportunidades e estímulos é realizada nos diversos
canais de comunicação e de maneira destacada na Intranet, Comunidade dos
Professores no Blackboard, e-mail marketing, além de comunicação direta entre
coordenadores de cursos e seus professores.
O acompanhamento da execução do trabalho docente é continuado, tendo início
no processo de seleção e contratação, passando pelo processo de avaliação de
desempenho realizado semestralmente, mediante a escuta dos estudantes, dos
coordenadores e da própria autoavaliação dos docentes, culminando com o
delineamento do Plano de Desenvolvimento Individual para aqueles docentes que
alcançam nota abaixo de 4,3, numa escala que vai de 1 a 5. Para auxiliar no
acompanhamento e desenvolvimento do trabalho docente, os professores recebem
feedbacks semestrais de seus coordenadores de curso, considerando aspectos
qualitativos e quantitativos. A partir dos resultados da avaliação, fornecidos pela CPA,
as ações de formação e desenvolvimento são revisadas e planejadas, atendendo aos
pontos de melhorias identificados.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU procura
desenvolver os seus docentes por meio do Plano de Desenvolvimento Docente da
Laureate que tem por objetivo promover ações de atualização técnica, didática e
pedagógica do quadro de docentes das instituições do Brasil, potencializando o
desenvolvimento de competências individuais e coletivas, buscando a excelência na
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qualidade acadêmica, favorecendo o atendimento especializado as atividades de
avaliação referentes as práticas de ensino na graduação, pós-graduação e EaD,
incentivando a interdisciplinaridade e o alcance das metas institucionais.
Na busca de promover um ensino de qualidade a sociedade, procura-se fornecer
aos docentes uma oportunidade e incentivo a necessidade de ampliação de seus
conhecimentos, por valorizar as suas habilidades conquistadas durante anos de
profissionalismo no âmbito educacional, promovendo o padrão de qualidade esperado
por meio do resultado de aprendizagem dos discentes. Desta forma, a política de
capacitação docente e formação continuada garante a participação em eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em cursos de desenvolvimento pessoal e a
qualificação acadêmica em programas de mestrado e doutorado, com práticas
consolidadas, instituídas e publicizadas.
8.7.1 Participação em eventos
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU planeja e
acompanha o desenvolvimento de seus docentes e colaboradores, criando
oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação para novas tarefas e/ou funções por
meio do treinamento no trabalho e pela web, em cursos de extensão, participação em
palestras, seminários e eventos afins em sua área de atuação. Estas ações têm como
objetivos:
•

privilegiar o mérito indiscutível, assim como a participação destacada,
relevante e de maior expressão na inovação e atualização do conhecimento;

•

privilegiar a concessão do apoio para docente que demonstre participação
destacada como conferencista convidado, debatedor convidado ou
presidente em sessões de eventos; palestrante convidado para a
apresentação completa de trabalho em sessão regular do evento;
participação com apresentação de trabalho, comprovadamente aceito, pela
organização do evento;

•

condicionar a concessão do apoio à relevância acadêmica do evento para a
área a que o docente está vinculado, bem como a relevância para a
Instituição;

•

receber do participante o compromisso de elaborar e apresentar relatório
técnico sobre o evento e sua participação, nota escrita de sua participação
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para publicação interna e relato aos demais docentes de sua área, em reunião
acordada com o superior imediato.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe,
ainda, de uma Política de Apoio à Participação Docente em Eventos Científicos, Técnicos,
Artísticos e Culturais, permitindo que o docente compareça a esses eventos externos,
sempre que tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado
o evento e aprovado pelo coordenador de curso respectivo, com anuência da gerência
da escola. Os eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são
estendidos gratuitamente a todos os docentes em todos os campi e áreas de
conhecimento. Vale o destaque para a ampla participação do Corpo Docente do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU na Semana Pedagógica de
Inverno de 2018, com 70% de presentes.
8.7.2 Qualificação acadêmica em mestrado
Em termos de qualificação docente e formação continuada, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU atende, plenamente, ao
disposto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos Professores Universitários de São
Paulo. A CCT beneficia os docentes com bolsas de estudos em cursos de graduação
desde que o candidato seja aprovado nos processos seletivos. Essas bolsas contam com
processo específico de enquadramento e avaliação, conduzido pela Área de Recursos
Humanos, e são estendidas aos seus dependentes. No período de 2015 ao primeiro
semestre de 2018, 435 docentes foram contemplados com bolsas de estudos integrais
(bolsas de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu) com 233 bolsas
estendidas a dependentes. A CCT não estabelece bolsas de pós-graduação Lato Sensu,
entretanto, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU oferece
descontos para esse nível de formação para os seus docentes.
8.8 Plano de expansão do corpo docente, com titulação e regime de trabalho
pretendido para o período de vigência do PDI
Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU será constantemente avaliada, tomandose em conta as demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo
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que haja ajustes, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão
acadêmica e administrativa de instituições de ensino superior.
O cronograma de expansão do corpo docente tem por pressuposto a
manutenção dos percentuais de qualidade satisfatórios, considerando a legislação
vigente e seus percentuais para Centro Universitário, portanto, considerados os 100%
de docentes, o quadro docente será monitorado de modo que se mantenham os
percentuais de doutores, mestres e especialistas bem como de docentes de tempo
integral, parcial e horistas, garantindo, assim, a qualidade do processo de ensinoaprendizagem.
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9 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
9.1 Perfil do corpo técnico-administrativo
Um colaborador do corpo Técnico Administrativo do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é aquele que realiza funções diversas nas
Centrais de Atendimento aos Alunos – CAA, nos setores de Regulação e Suporte
Acadêmico, como Secretaria Geral, Biblioteca, Centrais de Atendimento ao Professor,
nos setores Qualidade Acadêmica, Inovação e Empregabilidade, nos setores
administrativos e financeiros, nos Laboratórios Técnicos e específicos, na Tecnologia da
Informação e na Infraestrutura da Instituição. Compõe-se o Quadro Geral de
funcionários distribuídos entre os cargos de Auxiliares, Assistentes, Analistas,
Supervisores, Líderes, Coordenadores e Gerentes, no âmbito dos citados.
9.2 Plano de carreira e a gestão do corpo técnico-administrativo
O Plano de Carreira dos Funcionários Técnico-Administrativos estabelece um
conjunto de ações voltadas para valorizar as oportunidades de movimentação entre
diferentes setores da instituição e o reconhecimento da performance dos colaboradores
de forma coerente com as características humanas e profissionais de cada grupo,
permeadas pela constante atenção à qualidade do clima organizacional e de vida no
trabalho.
O quadro geral dos colaboradores do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU é composto por níveis da carreira que são definidos em
função das necessidades de cada setor, criando assim as bases de desempenho da
carreira de cada uma das áreas da organização. Para cada área funcional é possível
construir carreiras que se alinhem aos modelos disponíveis.
Os objetivos contemplados no Plano de Carreira Técnico-Administrativo são
baseados em critérios transparentes e práticos, deixando explícito os requisitos de
ascensão e mobilidade, permitindo ao colaborador ser autor de sua própria carreira. O
plano prevê e define critérios de seleção, estruturação das áreas/cargos, competências,
avaliação e componentes de remuneração para os técnicos-administrativos,
fomentando o crescimento embasado em Programas de Desenvolvimento Profissional.
O número de níveis da carreira é definido, em função das necessidades de cada
departamento funcional, criando-se, assim, as bases de desempenho da carreira de cada
uma das áreas da organização.
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Para cada área funcional, é possível construir carreiras que se alinhem aos
modelos disponíveis. Os níveis são uma referência para o gerenciamento de carreira,
tanto para a área de recursos humanos quanto para os líderes e funcionários,
proporcionando-se, desta forma, as possíveis trilhas de carreira.
O desenho das trilhas de carreira possibilita uma visão clara de possíveis opções
de crescimento nas diferentes carreiras do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, oferecendo ao colaborador a possibilidade de
desenvolvimento e crescimento em diferentes áreas, desde que atenda à premissa
básica do perfil em questão:

QUADRO 24 - TRILHAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
FONTE: RECURSOS HUMANOS

O objetivo da estrutura de cargos é vislumbrar as possibilidades de carreira que
existem dentro da organização, assim como definir claramente os níveis dos cargos.
Outro fator de destaque é a padronização das nomenclaturas por grupos de cargos,
facilitando, desta forma, o entendimento e as ações de Recursos Humanos. Os cargos
da Instituição são divididos em três grandes grupos: estratégico, tático e operacional.
Entende-se por estratégico aqueles cargos de gestão que atuam gerenciando os
processos sob sua responsabilidade, supervisionando ou distribuindo tarefas e
orientando o trabalho de seus subordinados, garantindo a satisfação da comunidade
interna e externa com visão estratégica de curto e médio prazo.
Entende-se por tático os cargos que orientam tecnicamente o trabalho
prestando esclarecimentos ou respondendo dúvidas referentes ao processo em questão
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ou sua área específica de conhecimento. Criam relatórios para análise, coletando e
processando dados ou informações técnicas.
E, por fim, entende-se por operacional os cargos que executam rotinas
administrativas diversas, como elaborar planilhas de controle, redigir minutas,
atendimento ao estudante, entre outras atividades de mesma natureza e complexidade.
A carreira representa os cargos existentes em ordem hierárquica bem como seu
posicionamento na mesma esfera de atuação. Desta forma, visa demonstrar o
crescimento para desenvolvimento gerencial ou para a carreira técnica. A carreira
envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades,
motivos e aspirações individuais e expectativas da instituição.
A liderança da área é responsável por aprovar previamente junto ao RH e
oficializar possíveis alterações de estrutura, escopo do cargo ou qualquer outra
mudança para que as descrições dos cargos e sua posição na tabela salarial estejam
sempre atualizadas.
A estrutura salarial é o resultado da relação entre a pontuação dos cargos nos
níveis de carreira e as medianas de mercado dos cargos correspondentes. Para as
funções táticas e estratégicas, a estrutura é desenhada através do conceito de faixas
amplas, considerando os percentuais limitadores, conforme valor de mercado.
Para as funções operacionais, utiliza-se um valor fixo por função e não escala,
definido de acordo com a mediana de mercado, pelo fato das atividades serem
compartilhadas e não haver diferença entre as responsabilidades de cada colaborador.
A instituição atualiza suas referências de mercado anualmente através de
Pesquisa de Remuneração realizada por consultoria contratada, com atuação regional,
nacional e internacional, aprovada pela Sócia. Os cargos são comparados utilizando-se
painel de empresas estrategicamente selecionadas em termos de porte, região e
segmento de atuação para uma comparação competitiva.
9.3 Recrutamento, seleção e contratação
Quando há necessidade de recrutar pessoas prevalecem os seguintes princípios:
• Valorização e aproveitamento dos talentos internos – prática efetuada pela
movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências
internas), destacando as vantagens que tal procedimento propicia à
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Instituição, bem como indução a motivação e constante interesse evolutivo
entre seus colaboradores.
• Recrutamento no ambiente externo: com base na imagem de solidez e
credibilidade conquistada pela Instituição junto ao mercado de recursos
humanos, busca-se atrair os melhores talentos disponíveis no mercado de
trabalho.
O recrutamento para respectivo segmento da empresa é precedido de seleção
coordenada por um gestor da área. A Instituição, nos processos de seleção, considera o
nível de experiência no exercício da função e a formação acadêmica do candidato,
visando definir os cargos e suas respectivas remunerações. Para ser admitido, o
candidato técnico-administrativo deve preencher exigências de qualificação, tais como:
características de liderança, ser inovador no desempenho de suas tarefas na área
específica das funções que exerce, conhecimentos adequados na área de informática,
mostrar capacidade de trabalhar em equipe, demonstrar domínio de conhecimentos na
sua área de trabalho e estar predisposto à formação contínua. O corpo técnicoadministrativo é contratado pelo regime da CLT e é regido por plano de carreira.
Quando há necessidade de recrutar pessoas prevalecem os seguintes princípios:
a) valorização e aproveitamento dos talentos internos - prática efetuada pela
movimentação de pessoal (realocações, promoções e transferências internas),
destacando as vantagens que tal procedimento propicia à Instituição, bem como
indução a motivação e constante interesse evolutivo entre seus colaboradores; e
b) recrutamento no ambiente externo - com base na imagem de solidez e
credibilidade conquistada pela Instituição, busca-se atrair os melhores talentos
disponíveis no mercado de trabalho.
Não havendo candidatos selecionados no processo de seleção interna ou não
havendo interessados, dá-se sequência no processo de seleção externa. Todo o processo
é mediado pela equipe de Recursos Humanos, não havendo procedimentos diretos
entre a área interessada e os candidatos.
A operacionalização do recrutamento e seleção é realizada por meio de um
processo sistematizado que se aplica tanto às contratações externas quanto às
movimentações internas. Esse processo é constituído pelas seguintes etapas:

470

PDI - 2018-2022
a) divulgação das oportunidades internas - realizada para todas as áreas da
Instituição através de e-mail, bem como publicadas no site de vagas, no qual se
encontram as posições em aberto com os requisitos necessários;
b) divulgação externa das vagas - são utilizados canais de qualidade compatível
com as oportunidades divulgadas como: site institucional, empresas de recrutamento e
mídias sociais, de acordo com as características das publicações dos veículos e perfis
profissionais requeridos em cada caso; e
c)

triagem - a área Recursos Humanos realiza a triagem dos candidatos que

preencheram os requisitos necessários, conforme as características das vagas
disponíveis.
Tanto nas seleções internas como externas, são utilizadas combinações entre as
metodologias seletivas relacionadas a seguir:
a) Triagem de Currículos;
b) Dinâmica de Grupo;
c)

Entrevista com Recursos Humanos;

d) Entrevista com Requisitante;
e) Entrevista com Gerente e/ou Diretor da Área (quando houver a
necessidade);
f)

Aplicação de Testes Técnicos (quando houver a necessidade); e

g) Aplicação de Ferramentas de Avaliação de Perfil Comportamental (quando
houver a necessidade).
A escolha das metodologias é contingencial ao perfil da vaga à qual se aplica o
processo de seleção e ao grau de refinamento requerido em relação à identificação de
candidatos com competências e habilidades que atendam a demandas específicas.
Eventualmente, são utilizados serviços de consultorias externas especializadas
em casos de vagas estratégicas ou de elevada especificidade, ou quando os
procedimentos descritos anteriormente não possibilitam a aprovação de candidatos.
Finalizado o processo de seleção e de contratação, os novos colaboradores
participam de atividades de integração, que envolvem o conhecimento dos princípios e
valores institucionais, código de ética, segurança do trabalho, informações gerais da
área de Recursos Humanos.
9.4 Capacitação e formação continuada
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A capacitação dos colaboradores está pautada na Política de Capacitação e
Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo para garantir que as
atividades sejam desenvolvidas com padrão de excelência preconizado pelo Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU na sua missão.
A capacitação do corpo técnico-administrativo objetiva:
•

desenvolver programa especial e intensivo de qualificação, capacitação e
desenvolvimento gerencial, em todos os níveis, tendo em vista seu
caráter determinante para o desempenho da atividade acadêmica,
buscando padrões compatíveis com as exigências de uma Instituição
inovadora e participante;

•

capacitar e formar talentos humanos, em níveis técnico, administrativo e
gerencial, promovendo o aperfeiçoamento e a reciclagem de
conhecimentos.

•

estimular a participação em eventos sociais, culturais e científicos
promovidos pela instituição e outras entidades;

•

alcançar e manter, em nível de excelência, a formação e a qualificação
profissional do corpo técnico-administrativo da Instituição;

•

propiciar atualização de conhecimentos;

•

incentivar a formação continuada do corpo técnico, ofertando cursos
voltados à atuação específica.

A área de Recursos Humanos planeja e viabiliza a qualificação dos colaboradores
técnico-administrativo, através de diversas ações voltadas para a sua capacitação,
fomentando o seu desenvolvimento e progressão na instituição.
Por meio do seu programa de qualificação permanente, o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU planeja e acompanha o desenvolvimento
de seus colaboradores, criando oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação para
novas tarefas e/ou funções, o qual é operacionalizado por meio de diferentes iniciativas,
a depender do perfil de cargo/função desempenhada.
Abaixo destacamos alguns programas de qualificação:
I.

Academia de Desenvolvimento da Liderança (ADL), treinamento corporativo
com o objetivo de desenvolver líderes de alta performance. São oferecidos
cursos presenciais e online. Para esta iniciativa, a Instituição desenvolve seus
líderes a cada ano, com foco em temas variados como, por exemplo, modelo de
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competências; construção de equipes de alto desempenho; e o desafio de liderar
diferentes gerações.
II.

Laureate Leadership Excellence Academy (LLEA), uma solução global de
aprendizagem híbrida que tem como objetivo criar um mecanismo de liderança
poderoso, com oportunidades de aprendizado formais e informais integradas,
que acelere o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos líderes para
que possam atingir todo o seu potencial. O programa está estruturado em
tópicos com abordagem dos seguintes tópicos: Gestão da Mudança, Inovação e
Criatividade, Liderança de Pessoas, Melhoria de processos, Foco no Cliente e
Colaboração global. Com o LLEA desenvolve-se os futuros líderes com ênfase no
nosso comportamento (Nossas Competências) como os padrões de liderança e
pilares de sucesso. Muito mais que um programa de desenvolvimento, o LLEA
cria um ambiente que desenvolve a curiosidade, individualidade e criatividade
dos envolvidos, onde os participantes compartilham experiências do mundo real
com alguns dos principais líderes da Laureate, aprendendo e refletindo sobre o
que é necessário para oferecer resultados positivos. Essas conversas são um
componente fundamental da experiência na Academia e possibilitam o
compartilhamento contínuo de lições aprendidas.

III.

Scire, um simulador de aprendizagem, onde o participante assume o papel do
novo presidente da Scire, uma pequena universidade com 5.000 alunos. A
simulação proporciona múltiplas oportunidades de decisão e permite observar
o impacto destas escolhas na instituição como um todo. Seu objetivo é acelerar
a aprendizagem da cultura da FMU e proporcionar o alinhamento dos líderes ao
modelo de negócio Institucional. O programa tem como público-alvo
colaboradores em cargos de gestão, considerados talentos, e com alta
performance, indicados pelo gestor.

IV.

Plano de Formação, tem a finalidade de integrar os líderes ao nosso negócio e
cultura. Esses módulos são obrigatórios a todos os novos colaboradores e aos
que são promovidos.

473

FMU
V.

Trilha de Desenvolvimento, são módulos desenvolvidos de acordo com a
estratégia e necessidade da Instituição e dos Líderes. Indicado para toda a
liderança e segmentado de acordo com a sua maturidade e função.

VI.

Diálogos com a Liderança, são módulos em formato “roda viva” direcionado aos
Diretores e CEOs, com a presença de um palestrante renomado para tratar do
tema sugerido.

VII.

Biblioteca de desenvolvimento: Os módulos anteriores ficarão disponíveis nessa
“biblioteca virtual” para serem utilizados posteriormente de acordo com a
necessidade ou demanda de cada Instituição.

VIII.

Academia de Desenvolvimento Profissional (ADP), é um programa de
capacitação para colaboradores aplicado no formato de workshop e cursos, que
está alinhado ao plano de crescimento. O objetivo é formar e capacitar
colaboradores para tarefas e comportamentos alinhados à nossa cultura. É
direcionado para todos os colaboradores do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU até o nível analista sênior. Cada módulo é
desenvolvido e aplicado por um docente da instituição, selecionado pelo seu
amplo conhecimento sobre os temas abordados. Os colaboradores elegíveis
recebem um convite, com local e data de cada capacitação. A capacitação é
dividida em dois blocos: a) Formação básica: composta de módulos voltados para
o desenvolvimento de competências Intelectual, Organizacional e Interpessoal.
b) Aperfeiçoamento: abordará temas de áreas de conhecimentos específicos
como, por exemplo, Finanças, Compliance, Pessoas, Educacional, Estratégia e
Atendimento ao Estudante

IX.

Programa Conhecer e Reconhecer, tem como objetivo premiar projetos
implementados na instituição que tenham seus resultados atrelados a um dos
nossos pilares da cultura organizacional. Atualmente este programa é
direcionado somente para a área administrativa e a partir de 2018 será ampliado
também para a área acadêmica.
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X.

Programa Jovem Aprendiz, é realizado em parceria com o Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE-RJ) e tem por objetivo a inclusão de jovens no mundo do
trabalho por meio da qualificação profissional e da atuação em empresas. O
jovem frequenta o projeto no CIEE-RJ uma vez por semana durante o horário de
trabalho, contemplando 80 horas de formação inicial teórica e um encontro
mensal de 5 horas. Essa formação ocorre do início ao final do contrato que poder
ser de até 18 meses.

XI.

Programa Laureate Languages Online (LLO), consiste em uma plataforma online oferecida pela Rede Laureate para aperfeiçoamento da Língua Inglesa e
Espanhola, sendo ofertados cursos na modalidade semipresencial que abarcam
seis níveis de Inglês e Espanhol.

XII.

Volare é um programa de capacitação de profissionais de preparação para
posições de alta liderança. Os colaboradores elegíveis podem se inscrever e
participar de um processo de seleção que analisará os resultados das últimas
avaliações. O colaborador aprovado participará de um programa de formação de
360 horas de desenvolvimento focadas no eixo comportamental e também
técnico. Os colaboradores, que concluírem com êxito este programa de
formação, poderão ser promovidos a posições de liderança nas instituições.

XIII.

Programa de Integração, é voltado para novos colaboradores, o qual consiste
em um encontro presencial quanto história do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, missão, visão, valores, cultura,
estrutura organizacional, o Código de Ética e benéficos.

XIV.

Código de Ética e Conduta, treinamento realizado com o objetivo de estabelecer
princípios de integridade e comportamento ético, assim como de
responsabilidades mútuas, para com os alunos, financiadores de crédito
estudantil, fornecedores, acionistas e o público em geral. O código abrange
tópicos, como registros apurados acurados, uso adequado de ativos e
informações, conflitos de interesse, suborno e corrupção. O código serve como
uma referência: ele não abrange todos os problemas que podem surgir, porém
proporciona princípios básicos e uma metodologia que ajuda a alcançar esse
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objetivo em comum. O código estabelece padrões comuns para toda a rede
Laureate. O colaborador, ao seguir esses padrões mantem a reputação de
excelência da FMU e da rede, beneficiando todas as instituições membro. Este
treinamento é obrigatório a todos os colaboradores da rede Laureate, a partir da
assinatura de seu contrato. A reciclagem ocorre após 01 (um) ano.
XV.

Cultura, Movimento Laureate, leva para todos os colaboradores as informações
sobre a história da Laureate, a missão do fundador, os sonhos, crenças e valores
e princípios operacionais da rede para atingirmos nosso plano. Este treinamento
é obrigatório a todos os colaboradores da rede Laureate, a partir da assinatura
de seu contrato.

XVI.

Avaliação de Desempenho (Programa Path), é um processo voltado para
proporcionar a evolução profissional e avaliar a qualidade do trabalho
desenvolvido. A avaliação de desempenho já está consolidada, sendo o
instrumento aplicado duas vezes ao ano (meio do ano e final do ano) para
gestores e colaboradores administrativos. Ao longo dos anos, este processo vem
evoluindo, ampliando o número de participantes. O Programa PATH está
estruturado

em

três

pilares:

objetivos,

competências

e

plano

de

desenvolvimento profissional, justamente evidenciando a quão valorizada é a
formação continuada dos colaboradores. As necessidades de melhorias
identificadas nos relatórios de avaliação da CPA transformam-se em objetivos
individuais, de acordo com a área de atuação de cada colaborador.
XVII.

Curso de Alinhamento de Processos de Provisões, é um treinamento exclusivo
para gestores onde estes desenvolvem conceito de provisão; diferença entre
Regime de Competência e Regime de Caixa; Conceito LRP/Budget/Forecastu;
cumprimento dos prazos; tipos de provisões e padronização Planilha de Provisão
Manual.
O gerenciamento do desempenho apoia no desenvolvimento de equipes mais

coesas, com objetivos ajustados, alinhados ao nosso estilo de liderança definidos pelas
onze competências organizacionais que permitem o feedback constante entre líderes e
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equipe: Conhecimento e Compreensão do Estudante, Ética e Integridade, Proteção à
Vida e Segurança Patrimonial, Colaboração, Resiliência, Confiança, Geração de
Resultados, Inovação, Foco no Cliente, Geração de Engajamento e Liderança de Pessoas.
9.4.1 Participação em eventos
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU planeja e
acompanha o desenvolvimento de seus docentes e colaboradores, criando
oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação para novas tarefas e/ou funções por
meio do treinamento no trabalho e pela web, em cursos de extensão, participação em
palestras, seminários e eventos afins em sua área de atuação. Estas ações têm como
objetivos:
• Privilegiar o mérito indiscutível, assim como a participação destacada,
relevante e de maior expressão na inovação e atualização do conhecimento;
• Privilegiar a concessão do apoio para colaborador que demonstre
participação destacada como conferencista convidado, debatedor convidado
ou presidente em sessões de eventos; palestrante convidado para a
apresentação completa de trabalho em sessão regular do evento;
participação com apresentação de trabalho, comprovadamente aceito, pela
organização do evento;
• Condicionar a concessão do apoio à relevância acadêmica do evento para a
área a que o colaborador está vinculado, bem como a relevância para a
Instituição;
• Receber do participante o compromisso de elaborar e apresentar relatório
técnico sobre o evento e sua participação, nota escrita de sua participação
para publicação interna e relato aos demais colaboradoress de sua área, em
reunião acordada com o superior imediato.
Abaixo segue os eventos realizados pela área de Recursos Humanos, e incentivo
a participação:
•

Café com a Liderança: canal de comunicação e relacionamento direto
entre colaborador e os diretores. Nesta ocasião, o intuito é promover
um bate papo informal para abordar assuntos relacionados ao Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. São
organizados quatro encontros por ano, formado por grupos de até 12
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pessoas cada um. Os temas abordados são diversos, promove a
exposição dos profissionais aos diretores onde o canal é aberto para
discutir novas ideias.
•

Acontece FMU: Reunião anual envolvendo toda liderança da empresa
para compartilhar conquistas, resultados e ampliar o conhecimento do
negócio. É voltada para todos os líderes da empresa e promove a troca
de conhecimento e experiência entre os gestores.

•

Laureate Live: Comunicação do CEO do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU - Laureate Brasil, sobre ações
e iniciativas Instituição. A “comunicação e engajamento” são pilares
importantes para potencializar o desenvolvimento da organização,
tornando os objetivos mais claros. O evento acontece 2 vezes por ano
onde todos os colaboradores participam e podem encaminhar suas
dúvidas, comentários e sugestões para que o CEO responda.

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe,
ainda, de uma Política de Apoio à Participação Docente em Eventos Científicos, Técnicos,
Artísticos e Culturais, permitindo que o colaborador compareça a esses eventos
externos, sempre que tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que
documentado o evento e aprovado pelo seu respectivo gestor. Os eventos internos de
cunho científico, técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os
colaboradores em todos os campi.
Além das iniciativas destacadas acima, são incentivadas a participação de
eventos de qualificação promovidos por entidades externas, como cursos de
aperfeiçoamento na área de atuação, além de encontros de melhores práticas entre os
profissionais que atuam na Rede Laureate.
9.4.2 Qualificação acadêmica em programas de graduação e/ou pós-graduação
Como forma de incentivo a formação acadêmica dos profissionais técnicoadministrativo, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
oferece aos colaboradores e dependentes a oportunidade de cursar Graduação e PósGraduação na Instituição por meio de bolsas integrais de estudo. Os colaboradores do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, em regime CLT e que
já tenham passado do período de experiência, têm direito a 2 (duas) bolsas de estudos
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integrais, que serão utilizadas conforme as regras internas. São considerados
dependentes legais: cônjuges, companheiros (legalmente reconhecido) e filhos até 24
anos. No caso de colaboradores, as bolsas são concedidas para os cursos de Graduação
e Pós-graduação. Já para os dependentes, o benefício é destinado aos cursos de
Graduação.
9.5 Remuneração e benefícios
9.5.1 Remuneração
A estrutura salarial é o resultado da relação entre a pontuação dos cargos nos
níveis de carreira e as medianas de mercado dos cargos correspondentes.
O salário base é o que se paga para um determinado cargo na estrutura organizacional,
levando em consideração requisitos para o ocupante desse cargo.
I – Para as funções táticas, a estrutura é desenhada através do conceito de faixas
amplas, considerando os percentuais limitadores, conforme valor de mercado:
a) 80% - funcionários no processo de desenvolvimento na função;
b) 100% (mediana de mercado) – funcionários aptos, de forma plena, no
desenvolvimento da função;
c) 120% - funcionários que se destacam, dentro da função, e que são uma
referência técnica.
II – Para as funções operacionais, utiliza-se um valor fixo por função e não escala
definida de acordo com a mediana de mercado, pelo fato de as atividades serem
compartilhadas e não haver diferença entre as responsabilidades de cada
colaborador.
A remuneração variável é destinada aos colaboradores da área comercial, premia
de acordo com atingimentos de metas.
Além da remuneração, complementam o salário nominal, os benefícios
estendidos aos colaboradores técnico-administrativos: Plano de saúde (100% subsidiado
pela Instituição), plano odontológico (opcional), seguro de vida (para todos os
colaboradores), empréstimo consignado, bolsa de estudo (colaborador e dependentes
bolsas 100% subsidiada pela Instituição e bolsa adicional de 50%), parceria com o SESC
(para todos os colaboradores), vale transporte (opcional), vale refeição (para
colaboradores técnico-administrativo que trabalham mais de 20 horas semanais), vale
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combustível e estacionamento(para público elegível), dentre outros benefícios
concedidos por parceiros.
9.5.2 Benefícios
•

Bolsa de Estudos para Colaboradores: estabelece as diretrizes e os critérios para
a concessão de bolsas de estudo para a Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e
Stricto Sensu, aos colaboradores e dependentes, respeitando as orientações das
Convenções Coletivas de Trabalho (docentes e administrativos), visando
incentivar o desenvolvimento dos mesmos inseridos nesta Instituição.

•

Plano de Saúde: O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU disponibiliza a todos os seus colaboradores administrativos e acadêmicos o
plano de saúde Amil, garantindo suporte à sua saúde e de sua família por meio
de uma rede credenciada em diversas regiões. A Instituição custeia 100% do
valor do benefício do colaborador + um percentual do valor do benefício do
dependente. O colaborador participa com a contribuição de uma parte do valor
do benefício de seu dependente.

•

Plano Odontológico: Assim como cuidar da saúde do corpo e da mente é
importante, cuidar da saúde oral também é necessário, por isso oferecemos aos
colaboradores o plano odontológico, com adesão optativa e você pode escolher
estre as opções da Privian ou da Bradesco Dental. O benefício é direcionado a
todos os colaboradores do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.

•

Vale Refeição: Concessão do benefício de Sodexo Refeição aos colaboradores
técnico-administrativos, que trabalham mais de 20h semanais (mais de 4 horas
por dia). O valor do benefício é fixo de R$ 330,00 e não há nenhum desconto em
folha de pagamento.

•

Seguro de Vida: Pensando na tranquilidade de seus colaboradores e familiares,
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
disponibiliza um seguro de vida administrado pela Zurich. Todos os
colaboradores e estagiários do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, incluindo seus cônjuges, estão cobertos desde o
ato de sua contratação.
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9.6 Expansão do corpo técnico-administrativo
Durante a vigência deste PDI, a estrutura organizacional do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU será constantemente avaliada, tomandose em conta as demandas de expansão e os aportes tecnológicos disponíveis, de modo
que haja reordenamento, quando necessário, que reflita as melhores práticas de gestão
acadêmica e administrativa de instituições de ensino superior.
Para o período de vigência do PDI está prevista a expansão de 10% corpo técnicoadministrativo envolvendo a implementação de processos e sistemas para otimização
dos serviços realizados.
9.7 Inclusão de pessoa com deficiência
No que refere à inclusão e à capacitação para o trabalho, a Área de Recursos
Humanos, no âmbito de sua política de inclusão, promove a diversificação de suas
contratações, admitindo colaboradores com diferentes tipos de necessidades, com
focos em suas capacidades e potencial de realização pessoal e profissional. A Instituição
reconhece os ganhos obtidos com essas contratações para o fortalecimento do espírito
colaborativo e de conscientização dos colaboradores, humanização do trabalho coletivo
e melhorias no clima organizacional. O aprendizado acumulado com a contratação de
Pessoas com Deficiência - PCDs mostra que o desempenho desses colaboradores
frequentemente supera as expectativas do contrato, de forma que sua inclusão decorre
não apenas das necessidades normativas, mas por um interesse genuíno em
proporcionar a esses colaboradores a oportunidade de realização profissional e pessoal,
ao mesmo tempo em que integrar seus potenciais na realização dos objetivos
institucionais.
De forma a explorar ao máximo seus potenciais de realização, os PCDs são
alocados em setores diversos da Instituição, com práticas de rotatividade entre os
setores, sempre que houver compatibilidade entre tarefas e capacidades dos
colaboradores, ampliando as possibilidades de convívio, de aprendizado e de realizações
profissionais.
9.8 Ações de avaliação e implementação de melhorias contínuas na gestão de pessoas
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU promove
ações que garantem a avaliação de seus processos de gestão e a identificação de
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necessidades de melhorias, de modo a manter a coerência entre o planejado e o
executado e a qualidade de suas ações, tais como:
a)

Pesquisa de Clima Organizacional: tem frequência bienal (anos impares), atinge

todos os colaboradores da Instituição e tem o objetivo de ouvir a opinião dos
colaboradores sobre o desenvolvimento da Instituição, promovendo diversas ações com
o intuito de cultivar um ambiente de alto desempenho.
As questões aplicadas estão focadas nas seguintes dimensões:
•

Comunicação;

•

Confiabilidade na liderança;

•

Conformidade;

•

Crescimento e desenvolvimento;

•

Diversidade e inclusão;

•

Envolvimento e senso de participação;

•

Flexibilidade entre a vida pessoal e profissional;

•

Futuro / visão;

•

Índice de capacitação de desempenho;

•

Índice de comprometimento dos funcionários;

•

Índice de cultura;

•

Índice de eficácia do gerente;

•

Reconhecimento;

•

Relacionado com NPS;

•

Segurança.

b)

Pesquisa de eficácia: tem frequência bienal e tem o objetivo de fornecer um

diagnóstico organizacional visando contribuir para a implementação de melhores
práticas que permitirão aumentar a eficiência e o desenvolvimento contínuo da
Instituição.
As questões aplicadas estão focadas nas seguintes dimensões:
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•

Clareza dos objetivos;

•

Indicadores;

•

Processos;

•

Comunicação;

•

Sistemas;

•

Liderança;
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•

Cultura;

•

Possibilidade de mudança.

c)

Sistemas Utilizados na Gestão Institucional para Gerenciamento de Pessoas e

Processos: o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta
com sistemas de suporte à gestão de pessoas e processos, como os citados no quadro
20:

SISTEMAS

DESCRIÇÃO

BrassRing

É um sistema corporativo de requisição de pessoal e divulgação de vagas. É uma ferramenta online integrada ao sistema de Remuneração e Atração e Seleção integrado as redes sociais. O
BrassRing possui uma interface entre a gestão e os candidatos que conta também com uma
ferramenta de gerenciamento das informações do candidato.

APData

Sistema de processamento da folha de pagamento que permite aos usuários acesso às seguintes
informações: Demonstrativo de pagamento, informe de Rendimentos, Evolução salarial,
Afastamentos, Dependentes, Contribuição Sindical.

Portal RH

O Portal RH é um portal integrado ao sistema de folha de pagamento. O portal possibilita a
solicitação e gestão de requerimentos de Recursos Humanos, como por exemplo o fluxo de
solicitação de férias. Nele é possível realizar pedidos relacionados à folha de pagamento e
benefícios, como também acesso ao Demonstrativo de pagamento e informe de Rendimentos.

PATH
(SHRPS)

Sistema de gestão de desempenho. É uma ferramenta disponibilizada para todos os
colaboradores técnico-administrativo que tem o objetivo de direcionar a execução e os
resultados do negócio junto à Instituição, promovendo comunicação entre gestores e
colaboradores, esclarecendo as expectativas, reconhecendo realizações e identificando áreas de
melhoria.

PeopleSoft

PeopleSoft é a ferramenta que proporciona a interface das operações financeiras e de compras
entre os usuários nas instituições e o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e Centro de
Expertise (CoE). CSC é responsável por fornecer serviços financeiros e de compras de forma
mais eficiente. CoE é responsável por fornecer conhecimentos especializados e vai atuar em 4
campos: Compras, Controladoria, Tesouraria e Tributário.

QUADRO 25 - SISTEMAS DE SUPORTE À GESTÃO FMU.
FONTE: RECURSOS HUMANOS.
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10 PROFESSORES-TUTORES
10.1 Titulação, experiência em educação a distância e experiência no exercício de
tutoria
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU privilegia a
contratação de professores-tutores graduados na área da disciplina pelas quais são
responsáveis e projeta a evolução gradativa do corpo de tutores para os que possuem
titulação obtida em programas de pós-graduação lato e stricto sensu.
A experiência do corpo tutorial em educação a distância deve permitir:
a) o fornecimento de suporte às atividades dos docentes;
b) a realização de mediação pedagógica junto aos discentes;
c) a demonstração inequívoca qualidade no relacionamento com os
estudantes, incrementando processos de ensino aprendizagem; e
d) a orientação aos alunos, sugerindo atividades e leituras complementares
que auxiliam sua formação.
O corpo de professores-tutores deve ter experiência em educação a distância de
modo a assegurar:
a) a identificação das dificuldades dos discentes;
b) a exposição do conteúdo em linguagem aderente às características da
turma;
c) a apresentação de exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares;
d) a elaboração de atividades específicas, em colaboração com os docentes,
para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades; e
e) a adoção de práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no
contexto da modalidade a distância.
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10.2 Critérios de seleção e contratação
O processo de seleção é composto de diversas etapas, iniciando pela triagem de
currículos e aplicação de ferramentas de avaliação de perfil comportamental e
psicológica (quando aplicável).
Em seguida, parte-se para as etapas de entrevistas. A primeira entrevista é
realizada pela área de Recursos Humanos, encaminhando os candidatos que atendam o
perfil da vaga para a entrevista com o requisitante. Os candidatos pré-aprovados, são
então encaminhados para a entrevista com o gerente ou diretor da área, quando houver
necessidade.
Após a etapa de seleção, inicia-se a etapa de contratação, composta pela
realização do exame admissional e entrega de documentos.
10.3 Plano de carreira
O Plano de Carreira para professores-tutores foi elaborado com a colaboração
de consultores, equipe da Diretoria de Recursos Humanos e Reitoria. Posteriormente, o
plano foi apresentado aos coordenadores e professores para conhecimento dos
instrumentos e procedimentos para as movimentações na carreira de docência, com
base em critérios claros e objetivos de elegibilidade para progressão horizontal e vertical
em cada categoria e, então, avaliado e enriquecido com a contribuição dos
mesmos. Após o plano ter sido submetido à apreciação e aprovação dos órgãos internos
e direção da Instituição, tendo por critério que o estabelecimento de um sistema justo
de meritocracia, em bases sustentáveis e regras bem definidas para as progressões na
carreira dos professores.
Esse plano abrange todos os campi do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e outros que vierem a ser criados no Município de São
Paulo. O plano tem o objetivo de:
•

promover ascensão funcional e retenção dos docentes mais bem
preparados;

•

atrair, reter e desenvolver o corpo de docentes, atrelando a sua
remuneração ao seu nível de desenvolvimento e ao bom desempenho na
função;
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•

assegurar um quadro de docentes integrado, altamente qualificado e
comprometido com

os objetivos acadêmicos da Instituição e com a

qualidade do ensino.
Conforme referido no seu Plano de Carreira, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui o Regime de Trabalho Integral, Parcial
e Horista. O Regime de Tempo Integral (TI) prevê docentes com 40 horas semanais, com,
pelo menos, 50% em atividades que não sejam de ensino; o Regime de Tempo Parcial
(TP) prevê a incorporação de docentes com, no mínimo, 12 horas semanais, sendo, pelo
menos, 25% do tempo em atividades que não sejam ensino; o Quadro de Horistas é
integrado por docentes que não têm ou não desejam assumir encargos mínimos para
serem enquadrados em regime de tempo contínuo.
Os objetivos contemplados no Plano de Carreira Docente estabelecem critérios
e procedimentos para as movimentações dentro da carreira por meio de progressões,
alternadamente, por merecimento, bem como, as promoções para as categorias
funcionais do plano, de acordo com o nível de desenvolvimento do quadro permanente.
Ao privilegiar o reconhecimento com base em valores inerentes à prática acadêmica de
docência, o Plano de Carreira representa um importante fator de atração, retenção de
talentos e incentivo ao aprimoramento profissional e pessoal. O Plano estabelece três
categorias funcionais, definidas com base em níveis mínimos de titulação e outros
critérios de pontuações atribuídas a fatores considerados relevantes para os objetivos
institucionais.
Cada categoria funcional é delimitada por uma faixa salarial estabelecida em
níveis competitivos com as médias salariais de mercado. Os fatores considerados nos
critérios de pontuação incluem, além da titulação:
Fator I) Avaliação de desempenho – composta pelas notas obtidas em
instrumentos das avaliações da CPA;
Fator II) Avaliação de desenvolvimento – composto por entregas de produções
didático-pedagógica e treinamentos oferecidos pela Instituição.
Todo ano todos os docentes apresentarão as informações referentes aos anos
anteriores, relativas às atividades didático-pedagógica e demais atividades que integram
os fatores considerados para progressão vertical, com apresentação de seus respectivos
comprovantes em sistema eletrônico. Com base na análise da documentação, é
efetuada a atualização da pontuação geral de cada docente, a qual define sua
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elegibilidade para promoção vertical. Para a progressão horizontal (mérito), utilizaremos
a avaliação de desempenho do docente que é aplicada pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA) semestralmente, que propõe avaliar e dar feedback quanto ao
desempenho do docente em sua função, identificando os pontos fortes e as
oportunidades de melhoria. Esta avaliação é composta pela nota do aluno, auto
avaliação e nota do coordenador de curso.
Os procedimentos estabelecidos no Plano garantem a objetividade e a
imparcialidade na aplicação desses critérios. O Plano implantado reúne todos os
docentes contratados no Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
10.4 Regime de trabalho
O regime de trabalho dos professores-tutores é de acordo com a Consolidação
das Leis de Trabalho – CLT.
10.5 Procedimentos para substituição eventual dos professores-tutores do quadro
Quando

há

necessidade

de

substituição

de

professores-tutores,

independentemente das razões para tal (pedido de demissão ou desligamento por
desempenho), o processo de substituição também ocorre por meio do processo de
seleção.
O fluxo para abertura de vaga para substituição eventual dos tutores do quadro
segue conforme figura 31 a seguir.

QUADRO 26 - FLUXO DE ABERTURA DE VAGAS PARA PROFESSORES-TUTORES
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10.6 Capacitação e formação continuada
Docentes e professores-tutores são os atores que mais interagem com os
estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem
formação acadêmica na área da disciplina, conhecimento especializado dos temas
abordados e disposição didática para o EaD, o que engloba o uso adequado de
estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio
domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o AVA. Essa
capacitação orientada para fins educacionais contempla: TIC’s; potencialidades da
Internet, incluindo ferramentas e recursos web disponíveis; especificidades do ambiente
virtual; estratégias de ensino-aprendizagem; e indicadores de qualidade no EaD. Além
disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico e pedagógico
e têm a oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o que facilita a
identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos
estudantes. Ainda são disponibilizados na área virtual de apoio: manuais e tutoriais,
modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de questões e de
atividades, animações, etc.).
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação pedagógica,
todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e pela equipe
pedagógica através dos relatórios de avaliação.
A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é responsável pelo
aprimoramento e capacitação do corpo de tutores presenciais e on-line do Centro
Universitário FMU. Os tutores recebem suporte técnico e pedagógico fornecido pela
equipe de NEaD, por meio de reuniões presenciais e a distância e troca de informações
por meio de recursos de comunicação on-line.
As Políticas de Recursos Humanos, a Política do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e Capacitação para o Corpo TécnicoAdministrativo e a Política de Desenvolvimento Docente do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU estão centradas na seleção e manutenção de
profissionais que se destaquem pelo caráter e competência com que desenvolvem suas
atividades, visando contribuir para a excelência acadêmica da Instituição. São essas as
políticas que asseguram a capacitação e formação continuada também para o corpo de
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tutores presenciais e a distância. Para isso, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU planeja e acompanha o desenvolvimento de seus
colaboradores, criando oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio de
cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins, de forma a garantir a
participação em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional.
Desta forma, evidencia-se que as práticas de capacitação, qualificação, formação
continuada e desenvolvimento de professores-tutores estão consolidadas e
institucionalizadas.
10.6.1 Participação em eventos
A Política de Apoio à Participação em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos e
Culturais estende-se ao corpo de professores-tutores, permitindo o comparecimento a
esses eventos externos, tendo abonadas suas faltas desde que documentado o evento
e aprovado pelo gestor do respectivo tutor. Os eventos internos de cunho científico,
técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os professorestutores, em todos os campi e áreas de conhecimento.
É, ainda, incentivada a participação dos professores-tutores do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU em eventos de qualificação
promovidos por entidades externas, como cursos de aperfeiçoamento na área de
atuação, além de encontros de melhores práticas entre os profissionais que atuam na
Rede Laureate.
10.6.2 Qualificação acadêmica em graduação e/ou pós-graduação
Em termos de qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pósgraduação Lato Sensu, as regras aplicadas aos professores-tutores são apoiadas tanto
naquelas destinadas ao corpo docente quanto naquelas destinadas ao corpo técnicoadministrativo. São concedidas bolsas de graduação integrais para funcionários e seus
dependentes, além de descontos em cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu. O desconto em cursos de pós-graduação trata-se de um benefício definido
exclusivamente pela instituição, não sendo uma obrigatoriedade estabelecida em
Convenção Coletiva de Trabalho. As bolsas e descontos são importantes para incentivar
o desenvolvimento profissional na Instituição.
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11 CORPO DISCENTE
11.1 Formas de acesso
Respeitando os princípios da igualdade de oportunidades de ingresso de
estudantes nos cursos de graduação, o processo seletivo do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas ocorre por meio do Processo Seletivo (Vestibular e
Vestibular Agendado), do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e do PROUNI, dentro
do limite de vagas estabelecido pela legislação educacional. Além disso, em função do
número de vagas oferecidas em cada curso, a Instituição oferece duas modalidades
adicionais para o ingresso de candidatos, observadas as instruções específicas: Matrícula
para portadores de diploma de curso superior reconhecido/registrado pelos órgãos
competentes e Transferência Externa, para alunos provenientes de cursos de graduação
de outras instituições de ensino superior.
O processo seletivo é disciplinado pelo ConsUnEPE e Regimento Institucional,
obedecida a legislação e normas vigentes e se destina a avaliar a formação recebida
pelos candidatos e a classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas para
cada curso.
Para os cursos de pós-graduação, são estabelecidos critérios específicos de
seleção, previstos em editais próprios, considerando os requisitos exigidos por cada
programa.
11.2 Programa de apoio ao discente
Com o compromisso de fortalecer a sua missão institucional de gerar e transferir
conhecimento e, através de educação continuada, inovadora e de excelência, formar
pessoas que contribuam para o desenvolvimento regional, o Centro Universitário das
Faculdades

Metropolitanas

Unidas

-

FMU

disponibiliza

apoio

acadêmico,

psicopedagógico e financeiro em termos de acesso e permanência aos seus discentes,
sem qualquer discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, ou de condições
sociais e de deficiências físicas. Atenção especial também é dada ao ingressante, através
da efetivação de programas de informação e orientação profissional, voltados aos
estudantes do Ensino Médio. As condições institucionais de atendimento aos estudantes
ocorrem de modo a criar condições para uma vivência acadêmica produtiva e segura.
Na instituição existe um setor criado especialmente para apoiar estudantes e
professores: o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), que oferece suporte acadêmico,
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desenvolvendo e implementando cursos, encontros e material institucional de apoio. O
foco de atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico- NAP é a promoção de ações
preventivas e de saneamento das principais dificuldades dos estudantes em suas
interfaces com o aprender e ao professor suporte no processo ensino - aprendizagem.
Sua missão é a otimização dos processos de ensino e aprendizagem e a melhora dos
indicadores institucionais em consonância com as diretrizes acadêmicas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas instituição. O NAP tem como
objetivo geral promover ações para o desenvolvimento e a melhoria dos processos de
aprendizagem do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU;
tem, ainda, como objetivos específicos:
•

Desenvolver projetos e políticas de apoio ao discente;

•

Criar mecanismos para melhora do desempenho discente;

•

Promover cursos de nivelamento e grupos de apoio para o desenvolvimento de

habilidades de estudo;
•

Otimizar ações de satisfação e permanência acadêmica;

•

Favorecer a inclusão e acessibilidade de alunos com deficiência;

•

Auxiliar o professor no processo ensino – aprendizagem;

•

Orientar o professor nos conflitos em sala de aula; e

•

Apoiar e promover cursos de capacitação de professores.
A Política de Atendimento aos Discentes evidencia interfaces com as demais

políticas institucionais ao estabelecer ações que perpassam pela definição de critérios
de ingresso e pelo estabelecimento de programas de apoio à sua permanência na
Instituição. Nesta perspectiva, os alunos contam com um conjunto de programas
voltado à sua integração, acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, cujas ações
se estendem aos egressos, buscando desenvolver o senso de pertencimento
permanente destes com a comunidade acadêmica ao oferecer, inclusive, oportunidades
para a educação continuada. O programa de apoio ao discente é desenvolvido por meio
de projetos focados em três ênfases: da permanência acadêmica, do apoio à
aprendizagem e da inclusão do aluno com deficiência.
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I. Proficiência
A FMU oferece aos alunos para fins de dispensa de disciplina por meio do
aproveitamento e reconhecimento de conhecimentos anteriores o edital de proficiência
semestralmente.
Define-se o exame de proficiência como um sistema especial de avaliação das
potencialidades, conhecimentos e experiência profissional anteriores do aluno, que lhe
possibilita avançar nos estudos, mediante comprovada demonstração do domínio do
conteúdo e das habilidades e competências requeridas por disciplina ou grupo de
disciplinas do currículo do seu curso.
O período de inscrição e realização das avaliações, bem como os critérios para
participação, são publicados previamente em Edital próprio.
II. Cursos Extracurriculares e de Nivelamento
Para aprimorar os conhecimentos e adquirir novas habilidades, além de
desenvolver as competências profissionais relevantes para o mercado de trabalho, é
disponibilizado cursos extracurriculares e de nivelamento no Blackboard de todos os
alunos na aba Comunidades, podendo ser validado enquanto horas de estudo como
Atividades Complementares utilizando o certificado de conclusão dos cursos realizados.
Dentre os cursos disponibilizados destacam-se:
•

Habilidades de Apresentação (20h): Conheça técnicas essenciais para se

comunicar em público efetivamente (em português);
•

Comunicação Eficaz (20h): Desenvolva táticas e estratégias de comunicação

efetivas em diferentes meios e com públicos diversos (em português);
•

Estatística 1 – Exploratory Data Analysis (20h): Aprenda a sintetizar os dados

de análise de modo significativo (em inglês);
•

Estatística 2 – Producing Data (20h): Reconheça as etapas envolvidas na

coleta e seleção de dados de uma amostra (em inglês);
•

Estatística 3 – Probability (20h): Examine as diferenças entre as amostras

coletadas e a população como um todo (em inglês).
•

Cursos de Nivelamento em disciplinas específicas nos cursos da Escola de

Arquitetura, Engenharia e Tecnologia e da Escola de Ciências da Saúde: o nivelamento
específico aborda disciplinas básicas das respectivas áreas.
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III. Programa de Desenvolvimento de Carreira
O programa de desenvolvimento de carreira apoia os estudantes na sua inserção
profissional no mercado onde pretende atuar, através de ações junto a empresas e
agentes de integração e orientação para os programas de estágio e formação
profissional.
As ações são gerenciadas pelo Global Office, visando orientar, acompanhar e
estimular o bom desempenho dos estudantes em suas atividades profissionais ao longo
de sua formação.
Ações de orientação, capacitação e aproximação com as empresas são
promovidas através de workshops, palestras, cursos e feiras, a exemplo da Feira de
Empregabilidade, que promove o contato direto entre as empresas ofertantes de
programas de estágio e trainee e os estudantes.
As ações desenvolvidas pelo Global Office, visam o desenvolvimento profissional
do seu corpo discente e dos egressos, independente do curso, por meio da oferta de
diversos serviços importantes para seu desenvolvimento e ingresso no mercado de
trabalho. Este projeto tem o intuito de explanar os programas conduzidos pelo setor tais
como demonstrado na figura 23:

FIGURA 36 - PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA
Fonte: Global Office
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IV. Programa de Monitoria
O Programa de Monitoria, baseado em edital publicado semestralmente, é
destinado aos alunos de cursos de graduação e objetiva estimular o desenvolvimento
da vocação para o magistério em alunos com desempenho acadêmico acima da média,
auxiliar o docente nas atividades de docência, possibilitar aprofundamento de
conhecimentos e aumentar do senso de responsabilidade e o compartilhamento de
conhecimentos com participação ativa do aluno.
V. Monitorias Voluntárias
Entende-se por monitoria o trabalho auxiliar do aluno junto ao professor, nas
atividades de ensino, desde que regularmente matriculado em curso de graduação da
FMU. O Programa de Monitoria Voluntária é destinado a estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação na Instituição e tem como objetivos: possibilitar
o exercício da aprendizagem por pares fortalecendo as competências do aluno monitor;
permitir o exercício da vocação da docência; auxiliar o professor no desenvolvimento
das atividades da disciplina; possibilitar aos estudantes aprofundamento de
conhecimentos teóricos e práticos e possibilitar o cumprimento de Atividades
Complementares.
VI. Trajetória Acadêmica
Refere-se ao acompanhamento sistemático do estudante da graduação desde o
seu ingresso no Centro Universitário até a sua conclusão, visando à formação integral
do estudante como pessoa, cidadão e profissional. Consiste no reconhecimento de
estudantes que têm destaque no desempenho acadêmico, dentre os quais o Prêmio
Láurea Acadêmica que concede, a cada semestre, descontos nas mensalidades aos três
estudantes com melhor desempenho em cada um dos cursos de graduação e graduação
tecnológica; e o Prêmio Laureate Brasil que possui como objetivo dinamizar e fomentar
o empreendedorismo jovem.
VII. Programa de Formação Profissional
O programa de formação profissional apoia os estudantes na sua inserção
profissional no mercado onde pretende atuar, através de ações junto a empresas e
agentes de integração e orientação para os programas de estágio e formação
profissional. As ações são gerenciadas pelo Global Office, visando orientar, acompanhar
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e estimular o bom desempenho dos estudantes em suas atividades profissionais ao
longo de sua formação. Ações de orientação, capacitação e aproximação com as
empresas são promovidas através de workshops, palestras, cursos e feiras, a exemplo
da Feira de Oportunidades Profissionais, que promove o contato direto entre as
empresas ofertantes de programas de estágio e trainee e os estudantes.
VIII. Programa de Educação Continuada:
O Programa de Educação Continuada envolve a oferta de graduação tecnológica,
graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e de extensão, proporcionando a
ampliação do conhecimento do estudante durante sua trajetória profissional.
Como forma de estimular a formação continuada, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU adota ações de valorização desse programa,
como:
•

Concessão de benefícios financeiros para continuidade dos estudos a todos os
membros da comunidade acadêmica (discentes, docentes, colaboradores e
egressos), mesmo que de forma diferenciada;

•

Comunicação e divulgação constantes sobre oportunidades existentes na
Instituição.

11.3 Programas de assistência financeira
O apoio financeiro aos alunos da graduação se desenvolve lançando mão de
diferentes formas. Uma das ações de apoio é a concessão de bolsas pelo Programa
Universidade para todos (PROUNI), sendo que o acompanhamento, a averiguação e a
fiscalização dos processos envolvendo os estudantes contemplados com bolsa integral
é realizado pela Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS).
Outra forma de acesso e permanência dos alunos utilizada amplamente pelo
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU é a de financiamento
estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que beneficia os alunos.
Em se tratando de bolsas acadêmicas, que também viabilizam aporte financeiro
aos acadêmicos, o Centro Universitário pratica a concessão de bolsas parciais para:
(1) Bolsas Acadêmicas de Ensino;
(2) Bolsas Acadêmicas de Pesquisa (iniciação científica (PIBIC).
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Visando ampliar o acesso e permanência ao ensino superior, o Centro
Universitário oferece alternativas de financiamento das mensalidades para os discentes,
as quais estão elencadas a seguir:
•

Desconto para pagamento antecipado;

•

Descontos para os colaboradores de organizações parceiras, que mantêm
convênios corporativos;

•

Bolsas de estudos para colaboradores e professores;

•

Bolsas de estudos para dependentes de colaboradores e docentes do Centro
Universitário;

•

Descontos para diplomados na pós-graduação;

•

Programa Move Mais FMU – bolsas de estudo 100% para os melhores
colocados no vestibular;

•

Programa Pra Valer FMU;

•

Bolsas para ex-alunos que trancaram e retornam;

11.4 Programas de estímulos à permanência
Para além das dificuldades financeiras que podem afetar a permanência dos
alunos em instituições de ensino superior privadas, há também as lacunas de
aprendizagem trazidas pelos alunos da educação básica, que comprometem a sua
permanência no curso. Para tentar mitigar as referidas lacunas, o Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU dispõe de alguns mecanismos de
nivelamento. Sabe-se que a reprovação é um fator importante dentre as causas da
evasão na educação superior e, como a aprovação sem condições de rendimento escolar
é impensável, torna-se necessário o desenvolvimento desses mecanismos de
nivelamento, que buscam minimizar os efeitos nocivos das lacunas de formação anterior
ou mesmo das dificuldades de aprendizagem dos alunos.
A instituição tem a preocupação de auxiliar o discente na adaptação à vida
universitária e acompanhá-lo mais de perto, a fim de que estes concluam a sua
graduação. Este programa trabalha de forma preventiva, por meio de contato direto
com os estudantes em risco de abandono e que foram identificados, através do motor
de risco criado com indicadores que resultam em evasão. A área possui uma equipe
dedicada em acompanhar os estudantes durante o estágio de risco, trabalhando com
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portfólio de soluções acadêmicas e financeiras, tendo como objetivo final conceder
soluções apropriadas para garantir a permanência do discente no Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU. A Figura 24, a seguir, detalha este fluxo:

FIGURA 37 - FLUXO DA COORDENAÇÃO DE RETENÇÃO
FONTE: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para a permanência acadêmica, o NAP apoia ações com outros setores
institucionais promovendo:
•

FMU Informa- Recepção aos calouros: para integração dos alunos novos,

ingressantes por processo seletivo ou transferência, na Instituição para ambientação e
reconhecimento dos principais espaços e setores da Instituição, palestras informativas
e motivacionais, rodas de conversas voltadas ao público ingressante, atividades culturais
e de acolhimento.
•

Programas, projetos de apoio ao discente: para dar apoio pedagógico aos alunos

por meio de mecanismos de nivelamento gratuitos como oficinas pedagógicas e
monitorias de ensino, o NAP desenvolve diversos programas pedagógicos e
atendimento de suporte acadêmico.
Dentre as ações de apoio à aprendizagem estão:
•

Cursos de Proficiência e de Nivelamento: cursos de disciplinas básicas para

alunos ingressantes e cursos extracurriculares para apoiar os alunos em sua trajetória
acadêmica e em sua inserção no mercado profissional;

502

PDI - 2018-2022
•

Monitorias: organização de apoio discente e docente por meio de monitorias

voluntárias;
•

Promoção da Inclusão e Acessibilidade: Programa Atenção Especial: além de

acompanhamento ao Estudante com deficiência, desenvolve suporte ao docente para
lidar com o estudante; Apoio psicológico e psicopedagógico aos alunos cujas
dificuldades de ordem emocional interferem na aprendizagem (ações de
aconselhamento, grupos operativos, espaços para reflexão e debate) desenvolvido na
Instituição e em clínicas conveniadas;
Dentre as políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo NAP está a
oferta de cursos de nivelamento aos estudantes ingressantes disponíveis na plataforma
Blackboard acessadas pelo aluno on line. Esses cursos podem ser realizados por
qualquer aluno da instituição; são gratuitos e computam horas de atividade
complementar.
Para tanto, o NAP, visando atingir o maior número de estudantes, em parceria
com a modalidade de Educação a Distância propõe o desenvolvimento de cursos de
nivelamento on-line. Os cursos de nivelamento ofertados são de duração semestral.
Considerando as defasagens na formação das competências e habilidades
previstas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental e Médio, o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU oferece os cursos de
nivelamento para os alunos de primeiro e segundo semestre conforme o seguinte
quadro síntese:

CURSOS
Língua Portuguesa:
Nível 1
Nível 2
Nível 3

OBJETIVOS
Nível 1 - Este curso busca
refletir sobre a escolha de
nossas palavras de acordo
com
o
contexto
de
comunicação
em
que
estamos;
apresentar
a
diversidade oral e escrita;
Nível
2
Apresentar
estratégias para escrever
frases claras, objetivas e bem
articuladas, permitindo atingir
melhor os objetivos na
comunicação escrita;

TÓPICOS ABORDADOS
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

Nível 1Adequação da linguagem ao contexto;
Variedades linguísticas;
Formalidades na fala e na escrita;
Gênero;
Estratégias para acentuar, pontuar e
usar a ortografia correta;
Nível 2Organização de orações e períodos de
texto;
Coerência e coesão na produção e
organização de texto;
Nível 3Tópico frasal e Título;
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CURSOS

Novo Acordo
Ortográfico

Matemática
Nível 1 e Nível 2 Proficiência em
Matemática

Raciocínio LógicoMatemático

Técnicas de
Apresentação
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OBJETIVOS
Nível 3 - Construir estratégias
para produzir parágrafos
claros e adequados a
diferentes
situações
de
comunicação
escrita;
Organizar textos narrativos e
de opinião.
Esclarecer
dúvidas
e
dificuldades sobre a ortografia
em Língua Portuguesa.

TÓPICOS ABORDADOS
\
\
\
\
\

Tamanho do parágrafo;
Síntese;
Textos Narrativos;
Textos Argumentativos;
Resumo da Unidade

\ Alfabeto;
\ Mudanças nas regras de acentuação;
\ Dúvidas quanto à posição correta da
sílaba tônica;
\ Dupla grafia;
\ Uso do hífen;

Recordar
conceitos \ Nível 1:
importantes e necessários, \ Definição dos conjuntos numéricos;
ligados com a exatidão dos \ Operações com números relativos:
números por meio de cálculos
adição, subtração, multiplicação e
divisão;
\ Operações com números racionais:
adição, subtração, multiplicação e
divisão;
\ Potenciação: Definição, propriedades
e operações válidas;
\ Radiciação:
Operações
(adição,
subtração, multiplicação e divisão);
\ Nível 2:
\ Razão e Proporção;
\ Números Diretamente Proporcionais;
\ Números Inversamente Proporcionai;
\ Regra de Três;
\ Porcentagem;
Desenvolver o raciocínio \ Introdução: definição de Lógica;
\ Conceitos: argumentos indutivos,
lógico e pensamento crítico;
argumentos dedutivos, proposições,
paradoxos, negação, operadores
lógicos, simbologia, representação dos
enunciados;
\ Exemplos: exercícios.
Este curso tem o propósito de \ Conecte-se Primeiro;
contribuir
para
o \ Linguagem Fraca;
aprimoramento de técnicas \ Linguagem Forte-seja memorável;
de apresentação, habilidade \ Modulação de voz;
básica e essencial para \ Linguagem corporal;
\ O poder das histórias;
apresentação de trabalhos,
\ Envolva a plateia;
para manter a audiência
\ Imagine a sua abertura;
atenta e garantir a qualidade \ Encerre com uma ação;
do que está comunicando.
\ Conversa de Elevador;
\ Faça melhores perguntas;
\ Discurso do herói;
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CURSOS
Comunicação Eficaz

OBJETIVOS
Esse curso tem o intuito de
oferecer táticas e estratégias
de comunicação efetiva em
diferentes meios e com
públicos diversos a fim de
propiciar uma comunicação
de qualidade, usando a
linguagem verbal e não verbal
sem causar problemas de
interpretação, interagir com o
público seja em ambiente
acadêmico
quanto
profissional
de
maneira
eficiente e transparente,
aprendendo a converter
textos escritos em mensagem
oral ou audiovisual, sintetizar
informações a partir de um
discurso oral e ser capaz de
avaliar criticamente o modo
como se comunica com os
outros.

TÓPICOS ABORDADOS
\
\
\
\

Escute, pense e escreva;
Transforme a mensagem oral;
Leia, pense e fale;
Transforme a palavra escrita.

QUADRO 27 - CURSOS DE NIVELAMENTO FMU
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

Reconhecendo a importância da experiência desse semestre de curso como
determinante para a permanência do estudante o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU oferece um conjunto sistematizado de atividades que são
desenvolvidas em todas as turmas. Entre elas, destacam- se os cursos de Gestão do
Tempo, Gestão do Estudo, Sou universitário e agora? Prepare-se para as avaliações,
todos realizados online, que tem por objetivo ajudar o estudante ingressante a
organizar-se para que possa dar conta das demandas dessa nova etapa das suas vidas.
Além desses, são ofertados outros cursos extracurriculares online por meio da
plataforma do Blackboard para todos os estudantes: Estatística 1 (Análise Exploratória
de Dados), Estatística 2 (Produzindo Dados) Estatística 3 (Probabilidades), Estatística 4
(Inferência). Em parceria com a AMBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiros e de Capitais) promovemos o curso: PLANEJE SUA LIBERDADE –
o curso está dividido em módulos interativos e dinâmicos (ORGANIZAÇÃO PESSOAL-
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GANHAR-GASTAR-GUARDAR-INVESTIR-PLANEJAR) e tem por objetivo auxiliar o aluno no
planejamento e protagonismo de sua vida financeira.
Os alunos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU
ainda possuem acesso a um Portal de conhecimento global exclusivo, o OneCampus®
by Laureate.
Ele foi criado para conectar estudantes da Rede Laureate por todo mundo a conteúdos
de aprendizado inovadores e personalizados, que, a partir do preenchimento do
Passaporte Virtual da plataforma, fornecerão experiências de ensino diferenciadas e
internacionais, sobre carreira, mercado e negócios.
Com o Passaporte Virtual do OneCampus® by Laureate, os alunos podem
aproveitar:
•

Séries de Aprendizagem: episódios no formato de webséries
educacionais sobre competências organizacionais e empregabilidade
produzidas pela Rede Laureate.

•

World of Business Ideas (WOBI): acesso a conteúdos de vídeos
inspiradores, retirados das edições de um dos maiores fóruns mundiais
sobre negócios e carreira;

•

Outros idiomas e culturas: acesso ao aplicativo de prática de
conversação Language BuddiesTM, a treinamentos do programa
Estudantes Embaixadores e ao Concurso de Habilidades de
Apresentação.

Além de Teste de habilidades, Oportunidades de Intercâmbio, entre outros. O
acesso ao OneCampus® by Laureate é realizado pelo aluno on line por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem – Blackboard. O estudante tem a oportunidade de composição
de horas de atividades complementares por meio de selos e certificações emitidos na
realização de atividades e desafios propostos pela plataforma.
•

Monitorias: O Programa de Monitoria Voluntária do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidades – FMU, tem objetivo de
propiciar condições que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e
pessoal dos alunos dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e
tecnológico) por meio de colaboração nas atividades de ensino,
articuladas com as de pesquisa e de extensão da (s) disciplina (s) e dos
projetos que são o objeto da monitoria.
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A monitoria do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU cumpre a finalidade de:
•

Possibilitar o exercício da aprendizagem por pares fortalecendo as
competências do aluno monitor;

•

Permitir o exercício da vocação da docência;

•

Auxiliar o professor no desenvolvimento das atividades da disciplina;

•

Possibilitar aos estudantes aprofundamento de conhecimentos teóricos e
práticos;

•

Possibilitar o cumprimento de Atividades Complementares;
As monitorias são ofertadas semestralmente e o estudante pode se candidatar

considerando-se os critérios publicados no edital semestral.
Além disso, a FMU prega e pratica interação dos estudantes com os docentes
para assuntos das disciplinas que lecionam e outras orientações de carreira que o
estudante deseje receber e o docente se sinta à vontade para fazê-lo. Objetivando
aprimorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a instituição também conta
com o Programa de Monitoria que auxilia no acompanhamento de alunos com
dificuldades, contribuindo para melhoria de seu desempenho, além de despertar nos
estudantes monitores o interesse pela atividade docente.
Com vistas a garantir a acessibilidade metodológica, comunicacional e
instrumental dos estudantes e por prezar que a IES seja inclusiva, a Coordenação de
Qualidade Acadêmica conta com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP), cujo
objetivo é apoiar os estudantes com deficiências e necessidades especiais, inclusive
déficits cognitivos e outros, no processo de aprendizagem, por meio de acolhimento e
orientações, assegurando condições de ingresso e permanência, oferecendo o apoio
necessário com suporte de “métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades”, conforme dispõe o Art. 58 da LDB
9394/96.
11.5 Unidades de apoio discente
Tendo como pressuposto o valor institucional de responsabilidade pelos
resultados dos alunos como base para revolução na educação, o Centro Universitário
gera espaços para o acolhimento de múltiplas formas de expressão e de apropriação do
conhecimento, valorizando a aprendizagem além da sala de aula. Todas as ações visam
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garantir a atuação efetiva do discente em atividades extraclasse, orientadas por bases
teóricas e conceituais.
O foco é ampliar as possibilidades de aprendizagem além da sala de aula através
da participação de minicursos, atividades culturais, palestras, oficinas, mesas-redondas,
concursos, visitas técnicas e das demais atividades que o Centro universitário oferece
através das áreas de ensino, pesquisa e extensão.
A Política de Atendimento aos Discentes apresenta interfaces com as demais
políticas institucionais ao estabelecer ações que perpassam pela definição de critérios
de ingresso de estudantes e pelo estabelecimento de programas de apoio
psicopedagógico e financeiro, criando condições para a sua permanência na Instituição.
Nesta perspectiva, os discentes contam com um sistema voltado à sua integração,
acompanhamento e desenvolvimento acadêmico, cujas ações se estendem aos
egressos, buscando desenvolver o senso de pertencimento permanente destes com a
comunidade acadêmica ao oferecer, inclusive, oportunidades para a educação
continuada.
O Centro Universitário oferece vários programas e/ou unidades de apoio ao
discente nos aspectos acadêmico, pedagógico, psicológico e financeiro, com o objetivo
de dar o suporte integral ao estudante na sua formação. Atenção especial também é
dada ao ingressante, por meio da efetivação de programas de informação e orientação
profissional.

FIGURA 38 - PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE
FONTE: GERÊNCIA DE ATENDIMENTO
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11.5.1 Central de Atendimento ao Aluno (CAA)
Responsável por atender as demandas de ordem acadêmica e financeira dos
estudantes quanto às normas, aos procedimentos e regulamentos para a atividade
estudantil, atuando como facilitador entre os estudantes e o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, por meio do atendimento presencial ou via
Portal do Estudante.
A Central de Atendimento ao Aluno existe em todos os Campi, atuando durante todos
os turnos e dias de funcionamento do Centro Universitário. Todas as Centrais são
dotadas de equipe especializada e sistemas de suporte que permitem o rápido
atendimento dos estudantes em suas demandas.
O atendimento via Internet requer a utilização do número de matrícula e uma
senha de acesso, que são informados ao ingressante por meio de comunicado
institucional, entregue no ato da sua matrícula, o qual indica também os procedimentos
para o primeiro acesso ao Autoatendimento. O atendimento presencial nos campi da
FMU, ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h e aos sábados, das 8h às 13h;
O atendimento para os cursos EaD ocorre nos respectivos Polos de Apoio aos
Encontros Presenciais.
11.5.2 Central de Atendimento ao Candidato (CAC)
Responsável por atender as demandas do aluno ingressante. O atendimento
presencial contempla candidatos de todas as modalidades: graduação bacharelado,
graduação tecnológica, EaD e pós-graduação, que poderão tirar dúvidas e efetivar
processos de inscrições, matrículas e cancelamento de matrícula.
A Central de Atendimento ao Candidato está presente em todos os Campi do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, atuando durante
todos os turnos e dias de funcionamento do Centro Universitário. Todas as Centrais são
dotadas de equipe especializada para atender os candidatos e suas demandas.
Os serviços da CAA e CAC contemplam desde o acolhimento e integração formal
do discente quando do seu ingresso na Instituição até a orientação frente às
necessidades com que se depara ao longo de sua formação. Além disso, a CAA e CAC
prestam suporte processual para a Comissão de Acompanhamento e Controle Social
(COLAPS) para o ProUni e FIES.
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11.5.3 Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem como
objetivo fundamental desenvolver ações de apoio ao discente e suporte acadêmico ao
docente, por promover programas de acolhimento, de acessibilidade, monitoria,
nivelamento, propiciar o comprometimento educacional por meio do NAP - Núcleo de
Apoio Psicopedagógico, um setor especializado em atendimento pedagógico e
psicopedagógico que desenvolve ações de apoio ao discente e suporte didáticopedagógico aos docentes e aos coordenadores dos cursos. Este núcleo promove e
qualifica a intervenção psicopedagógica institucional no acolhimento, atendimento e
identificação de problemas relacionados a dificuldades psicossociais, didáticopedagógicas, socioeconômicas e de acessibilidade.
O NAP auxilia os alunos na conscientização de seus problemas ou necessidades
e orienta na busca de soluções tem uma característica de natureza interdisciplinar e
institucional ligada a Reitoria. Por essa razão, é fundamental o apoio acadêmico a
pessoas com deficiência, a inclusão social e a discentes que necessitam de um
nivelamento do processo de ensino-aprendizagem, por estimular a permanência do
discente e, deste modo, evitando a evasão.
A essência fundamental do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP são ações
preventivas e de saneamento das principais dificuldades dos discentes em seu processo
de ensino-aprendizagem, desta forma, incorpora e viabiliza por meio de um suporte
multidisciplinar que inclui espaços físicos, como os laboratórios e setores institucionais,
docentes qualificados, pessoal técnico-administrativo especializado e um atendimento
ao discente seja, pessoa com deficiência - PCD ou os que necessitam de
acompanhamento do processo ensino-aprendizagem mais apurado.
A Política de Atendimento aos Discentes, fortalece a intermediação e
acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados e apoio psicopedagógico,
apresenta uma instância que permite o atendimento discente em todos os setores
pedagógico-administrativos da instituição e promove outras ações em consonância com
as diretrizes acadêmicas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas
- FMU.
Com objetivo ao acesso e permanência aos seus discentes, sem qualquer
discriminação em termos de raça, orientação sexual, gênero, idioma, religião, ou de
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condições sociais e de deficiências físicas e cognitivas o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU desenvolve soluções educacionais que
minimizem as variáveis que interferem nas condições de permanência.
É importante salientar que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU procura desenvolver ações pertinentes condizentes das legislações
vigentes, no âmbito dos discentes com deficiência que são:
• Constituição da República Federativa do Brasil (1988) que, no seu Art.
205, define a educação como um direito de todos e garante o pleno
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para
o trabalho. Estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência
na escola como um princípio e garante que é dever do Estado oferecer o
Atendimento Educacional Especializado (AEE);
•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 9.394 de 20 de
dezembro de 1996, destacando os artigos 58 e 59, que declara os diretos
dos PcD – Pessoas com Deficiência, que oferece uma base no que
corresponde a inclusão e o respeito a pessoa com deficiência;

•

Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853/1989, que dispõe
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências;

•

Lei nº 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), reconhecendo a língua de sinais como meio legal de
comunicação e expressão, bem como outros recursos de expressão a ela
associados;

•

Portaria MEC nº 2.678/2003, que aprova o projeto da grafia Braille para
a Língua Portuguesa, recomenda seu uso em todo o território nacional e
estabelece diretrizes e normas para a utilização, o ensino, a produção e a
difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino;

•

Lei nº10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida;

•

Portaria nº 3.284/2003, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de
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autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de
instituições, de modo a tornar a Instituição um espaço inclusivo e um
ambiente propício ao desenvolvimento de todos;
•

Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, que dispõe sobre
a Língua Brasileira de Sinais e os direitos da pessoa surda;

•

Decreto 6.949/2009 estabelece as diretrizes para atendimento e que
promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência,

•

Decreto 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o
atendimento educacional especializado;

•

Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

11.5.3.1 Histórico do núcleo de apoio psicopedagógico institucional
O Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico do Centro Universitário FMU foi
criado em 2015 para melhor atender e orientar o discente durante o período de sua
formação.
No primeiro semestre de 2010, os estudantes foram convidados a participar de grupos
de discussão onde lhes foram apresentados os objetivos do NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico e solicitado que participassem, ativamente, da avaliação institucional,
importante instrumento na condução do Centro Universitário FMU.
Durante o ano de 2015 o Núcleo de Apoio Psicopedagógico realizou
atendimentos individuais e em grupo que tiveram como principal objetivo orientar os
estudantes em relação à sua escolha profissional e resolver conflitos interpessoais em
sala de aula.
De 2015 até meados de 2017, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico ficou
segmentado como um núcleo de apoio específico para cada curso da instituição. Dessa
forma, o atendimento ao discente ficou mais voltado para as principais dificuldades e
expectativas do seu curso. Durante este período o Núcleo de Apoio Psicopedagógico dos
cursos contou com o acompanhamento psicológico institucional, por meio da forte
parceria com a Clínica-Escola.
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Em 2018, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico tornou-se um departamento de
apoio ao discente de todos os cursos, sem segmentação por área/curso e ainda mais
conectada com as demais estruturas da Instituição.
11.5.3.2 Objetivos do NAP
Ø Objetivo Geral
O objetivo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico é apoiar os estudantes com
deficiências e necessidades educacionais diversas no processo de aprendizagem, por
meio de acolhimento e orientações, visando seu desenvolvimento e progresso
acadêmico.
Ø Objetivos Específicos
•

Prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica individualizada a
discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de aprendizagem e
o desenvolvimento pessoal.

•

Orientar coordenadores de curso e docentes no que compete a ações
didáticas e conduta com os discentes com deficiência e necessidades
educacionais especiais.

•

Apoiar e acompanhar o processo avaliativo dos discentes com deficiência e
necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por
profissionais especializados.

•

Planejar e executar ações que contribuam para a convivência saudável da
comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e
cultural.

•

Registrar os atendimentos e os encaminhamentos realizados, bem como,
apoiar a consolidação dos indicadores da área.

11.5.3.4 Principais níveis de atuação do NAP
Os principais níveis de atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU com o propósito de
assegurar a acessibilidade do discente e/ou candidato deficiente, são:
•

Atuação junto ao vestibular, adaptando o acesso do candidato com
deficiência, desde a sua inscrição no processo seletivo;
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•

Participação no processo de matrícula para candidatos com deficiência;

•

Acompanhamento dos discentes durante todo o período de formação
acadêmica, apoiando na qualidade do processo de ensino-aprendizagem dos
discentes com deficiência;

•

Promover e assegurar a cooperação entre discentes, colaboradores e
docentes nas ações relativas à adaptação dos discentes com deficiência;

•

Propor e articular ações que contribuam para o acesso dos discentes com
deficiência no âmbito de seus cursos;

•

Promover cursos e treinamentos específicos para docentes e demais
colaboradores, de modo a melhor capacitá-los para o convívio com os
discentes com deficiência;

•

Atender individualmente e/ou em grupos de discente (s) que apresentem
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, orientando no que
corresponde ao nivelamento de ensino;

•

Gerar e manter banco de dados estatístico relativo aos alunos atendidos pelo
Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

11.5.3.5 Procedimentos do NAP
A Política de atendimento a pessoas com deficiências e necessidades
educacionais diversas descreve os procedimentos referente aos candidatos que se
identificam como pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento ou
com necessidades educacionais diversas na inscrição ao processo seletivo da Instituição.
Por contribuir condições de pleno acesso à avaliação, sejam elas físicas, disponibilizando
serviços ou por meio do acompanhamento de profissional especializado, tais como
intérpretes de Libras ou ledores, que são providenciados pela equipe organizadora do
processo seletivo.
Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Psicopedagógico possui uma política de
referência para cada procedimento adotar no corresponde ao atendimento ao
candidato e discente com deficiência. A figura 33 demonstra o Processo de Atendimento
referente ao candidato e/ou discente com deficiência ou não no Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU.
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FIGURA 39 - PROCESSO DE ATENDIMENTO DO NAP
FONTE: QUALIDADE ACADÊMICA

Como ilustra a figura 26, o discente que se identifica com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação ou
necessidades educacionais diversas na matrícula é convidado a uma entrevista com um
profissional do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico juntamente como seu familiar
responsável no início do seu percurso na Instituição, para que conjuntamente possam
estabelecer os melhores processos de ensino-aprendizagem com vistas a apoiar sua
permanência e a finalização do curso com qualidade acadêmica e realização pessoal. Em
contrapartida, o discente que não necessita de apoio do NAP – Núcleo de Apoio
Psicopedagógico continua o seu percurso na IES.
O acesso ao atendimento do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico - é aberto
a todos os discentes e docentes que assim o desejarem, por meio de agendamento
prévio de entrevista por e-mail. Em muitos casos os discentes são referenciados ao NAP
- Núcleo de Apoio Psicopedagógico - pelos docentes ou Coordenador de curso quando
são percebidas dificuldades de aprendizagem no dia-a-dia da sala de aula. Uma vez
formalizado o primeiro contato, o discente é acompanhado nos demais semestres e os
docentes orientados quanto aos procedimentos pedagógicos mais individualizados.
No que corresponde aos discentes de cursos totalmente a distância (100%
online) podem procurar o coordenador do polo em que está inscrito, para apresentar o
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diagnóstico e/o laudo referente à sua deficiência, transtorno ou outra condição. O
Coordenador (a) orientará a uma entrevista via Skype com o profissional do NAP - Núcleo
de Apoio Psicopedagógico do EaD – Educação a Distância para que se possam
estabelecer procedimentos adequados à realização das provas presenciais requeridas.
Os Coordenadores de polo são então orientados pelo NAP, no que se refere à avaliação
de atividades e aplicação de avaliações, também por meio de contato via Skype.
É importante salientar que o apoio ao discente é desenvolvido por projetos
focados em quatro fases distintas:
•

Permanência acadêmica;

•

Promover o Apoio Psicopedagógico;

•

Contribuir com cursos de nivelamento e

•

Estimular e propiciar interação entre os discentes da IES, no âmbito da
diversidade biopsicossocial e social.

11.5.3.6 Processo do atendimento do NAP
O NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico disponibiliza atendimentos individuais
ou em grupo em sala própria, previamente agendados, com um colaborador que irá
fazer a triagem e redirecionamento do atendimento. Para agendar com o NAP - Núcleo
de Apoio Psicopedagógico o discente, o familiar do discente, coordenador de curso e o
docente pode utilizar o e-mail: nap@fmu.br.
Cabe ressaltar que no site

www.fmu.br/institucional/nap

do Centro

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU contém orientações e
informações para os discentes a respeito do NAP - NÚCLEO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO disponível a sociedade civil e a comunidade acadêmica, ou pelo
aplicativo próprio da IES. Outra forma de garantir o atendimento é por meio do Portal
do Aluno do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU que
contém uma vasta gama de serviços, informações e orientações para o discente:
orientações do docente, informes do Curso, registros acadêmicos do interesse do
estudante, além de possibilitar uma maior interação por meio da possibilidade de
criação de enquetes, bate-papos, fóruns, etc.
11.5.3.7 Mecanismos de nivelamento ao discente
As ações de nivelamento objetivam, principalmente, minimizar dificuldades de
aprendizagem, cuja gênese esteja relacionada à diversidade e heterogeneidade, tanto
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do percurso formativo do ensino médio, quanto à forma de ingresso no curso, se por
transferência ou processo seletivo. Ressalta-se que o nivelamento oferecido é
totalmente gratuito.
Os tipos de nivelamento propostos:
•

Sala de leitura;

•

Gramática;

•

Interpretação de textos;

•

Matemática;

•

Excel para iniciantes e

•

Entre outros solicitados pelos docentes e Coordenador (a) de Curso.

11.5.3.8 Planejamento estratégico setorial do NAP
O NAP - NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO desenvolve suas atividades em
parceria com o Global Office, Coordenações de Curso, SPA e por um profissional
Psicopedagogo, que atua diretamente no setor, auxiliando nos processos devidos. Deste
modo, quadro 22 descreve os setores do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e as ações e responsabilidades de cada setor, a figura 33
descreve o fluxo de comunicação entre os setores e o NAP; a figura 34 descreve o
processo PDCA do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico e suas ações e
responsabilidades no que corresponde ao suporte de atendimento ao Discente com
deficiência.
O quadro 21 apresenta essas áreas e as responsabilidades de cada um, no âmbito
do atendimento ao discente com deficiência:
SETORES

AÇÕES E RESPONSABILIDADES
• Oferecer prioridade no atendimento aos candidatos com deficiência.
• Viabilizar adaptação dos candidatos com deficiência durante o vestibular,
oferecendo acompanhamento, (provas transcritas, ledor ou tradutor de libras),

CAC

provas adaptadas (fonte aumentada de acordo com capacidade solicitada pelo
candidato).
• Acionar o NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico quando identificado para as
devidas providências.
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SETORES

AÇÕES E RESPONSABILIDADES
• Encaminhar informações dos candidatos ingressantes com deficiência, para a
Coordenação do curso respectivo e para o NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico.

• Oferecer prioridade no atendimento dos discentes com deficiência.
• Identificar os candidatos com deficiência aprovados no vestibular, desde a
divulgação do resultado ao processo de matrícula.
SECRETARIA

• Informar ao NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, por meio de relatório os
discentes que são deficientes.
• Encaminhar o diagnóstico ou laudo, entregue pelo discente a Coordenação do
curso respectivo e ao NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico.
• Informar ao NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico - sobre os discentes com
deficiência que necessitam de atendimento.
• Orientar e sensibilizar docentes envolvidos.
• Viabilizar adaptações necessárias para o desenvolvimento acadêmico do discente

Coordenação
de curso

com deficiência, conforme orientações do NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico.
• Acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem do discente
com deficiência ao longo do semestre e informar o NAP - Núcleo de Apoio
Psicopedagógico a necessidade de atendimento individualizado.
• Viabilizar a inclusão dos discentes com deficiência em estágios supervisionados.
• Informar a Coordenação de Curso e ao NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico
discentes que necessitam de acompanhamento seja do processo de ensinoaprendizagem, seja pessoa com deficiência.

Docentes

• Favorecer a aprendizagem para discentes com deficiência, de acordo com a sua
necessidade.
• Disponibilizar materiais adaptados para discentes com deficiência, como
cronograma da disciplina, acesso ao Blackboard, slides, textos e entre outros
materiais necessários para o bom desempenho do conhecimento.
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SETORES

AÇÕES E RESPONSABILIDADES
• Atender aos discentes, direcionando-os o atendimento adequado a sua
necessidade.
• Oferecer apoio psicopedagógico aos discentes e seus familiares.

Núcleo de Apoio
Psicopedagógico NAP

• Apoiar a coordenação do curso para viabilizar as adaptações pertinentes e o
processo de ensino-aprendizagem para os discentes com deficiência.
• Verificar o atendimento e auxiliar os setores da IES no que compete ao discente
com deficiência.
• Mediar adaptações necessárias com os diversos setores da IES.
• Monitorar a efetividade das ações desenvolvidas.

Serviço de
Psicologia Aplicada
- SPA

Global Office

• Atender aos discentes direcionados pelo NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico.
• Oferecer apoio psicológico aos discentes com deficiência e seus familiares.
• Apoiar a Coordenação do curso nas ações necessárias para os discentes com
deficiência.
• Atender aos discentes direcionados do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico
• Oferecer todos os serviços disponíveis para os discentes deficiência.
• Capacitar colaboradores para o atendimento dos discentes deficientes no uso da

Biblioteca

Biblioteca física e virtual.
• Capacitar os colaboradores da Biblioteca para o uso dos softwares para o
atendimento de discentes com deficiência.
• Capacitar colaboradores para o atendimento dos discentes deficientes no uso dos

TI – Tecnologia da
Informação

laboratórios e utilização específica para a leitura de tela.
• Oferecer suporte ao NAP e a Coordenação de cursos referente aos materiais
pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem.
• Capacitar os colaboradores para o atendimento aos discentes com deficiência no
uso dos laboratórios específicos ao curso.

Laboratórios

• Oferecer suporte aos discentes com deficiência na utilização de instrumentos
específicos as disciplinas que façam necessário o processo de ensinoaprendizagem.
• Promover e realizar manutenção adequada na estrutura física para o acesso dos
discentes com deficiência às instalações da IES.

Operações

• Verificar se as adaptações físicas necessárias para o discente com deficiência
estão adequadas.
• Atender as solicitações do NAP com referência aos discentes com deficiência.

FIGURA 40 - SETORES E RESPONSABILIDADES DO NAP
FONTE: NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
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FIGURA 41 - FLUXO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O NAP E SETORES
FONTE: NAP

A figura 42 demonstra o fluxo de comunicação do NAP - NÚCLEO DE APOIO
PSICOPEDAGÓGICO do Centro Universitário FMU, entre os setores. Cabe ressaltar que
uma comunicação eficiente fornece um atendimento imediato ao discente e/ou
candidato do vestibular com deficiência ou que necessita de apoio no processo de
ensino-aprendizagem.
Um dos processos estratégicos do NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico,
segundo a figura 43 é a utilização da ferramenta PDCA – planejar, executar, verificar e
agir. Deste modo, garante o sucesso do atendimento ao candidato e/ou discente com
deficiência, quando este se inscreve é verificado a necessidade de atendimento
especifico por assegurar ao candidato com deficiência as ações necessárias para um bom
desempenho no seu processo avaliativo no ingresso na IES e durante o seu curso. Sendo
o candidato aprovado, continua o fluxo na execução dos respectivos departamentos.
Deste modo, os setores são informados da necessidade correspondente pelo NAP, que
executam os processos informados, a respeito do candidato e/ou discente com
deficiência.
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FIGURA 42 - PLANEJAMENTO - NAP E SETORES
FONTE: NAP

Vale ressaltar que o NAP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico, age com os
Coordenadores de Curso e os docentes verificando, planejando o atendimento ao
processo de ensino-aprendizagem ao discente, se foi alcançado ou não, e desta forma
determina a estratégia eficiente de aprendizado. Caso seja necessário o discente é
encaminhado ao SAP – Serviço de Psicologia Aplicada para que juntamente com o NAP
para promover no que for necessário para o bom desempenho do discente no decorrer
de sua trajetória acadêmica.
A partir das atividades desenvolvidas pelo NAP, são elaborados relatórios
informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos acompanhados,
podendo esses ser disponibilizados para a reitoria ou para as coordenações dos cursos.
Os relatórios tratam-se apenas de dados referentes ao número de orientações, tipologia
das orientações e aconselhamento, tipologia da demanda ou outras informações que
não comprometem o sigilo profissional.
As atividades do NAP (orientações e aconselhamentos) são registradas em
formulários específicos, respeitando o critério de sigilo profissional. O conteúdo das
vivencias e informações registradas durante as atividades (orientações e
aconselhamentos) são de uso exclusivo da responsável pelo Núcleo.
Os dados das orientações e aconselhamentos realizados são de acesso exclusivo
da profissional à frente do Núcleo e são arquivados em segurança, onde apenas a
profissional do NAP tem acesso para consulta e registro dos casos acompanhados.
Outros profissionais da Instituição não têm acesso às informações confidenciais,
salvo outros profissionais psicólogos, autorizados pela profissional do NAP, que
componham a equipe de trabalho, o próprio usuário ou responsáveis por menores.
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11.5.4 Ouvidoria
A FMU, visando aprimorar a qualidade dos serviços educacionais que oferece,
bem como proporcionar um bom atendimento aos usuários desses serviços, criou a
Ouvidoria, que tem a função de interagir com a comunidade interna e externa, com a
seguinte missão: “buscar o aprimoramento dos serviços educacionais prestados pelos
setores da Instituição, em um trabalho que tem como objetivo a manutenção de um
diálogo permanente entre a Instituição, seus alunos e o público externo.”
A Ouvidoria funciona na sede com atendimento presencial de segunda a sextafeira, das 9h às 12h

e de 14h30 às 18h, utilizando os seguintes meios de

comunicação:
•

atendimento presencial na sala da Ouvidoria;

•

formulário eletrônico disponível em https://portal.fmu.br/ouvidoria/

•

e-mail: ouvidoria@fmu.br;

•

telefone: (11) 3040-3400;

A Ouvidoria conta com um Ouvidor que recebe e investiga denúncias, de forma
independente e crítica, informações, reclamações e sugestões encaminhadas por
membros das comunidades interna e externa, a partir de demanda espontânea.
Comprometida com a melhoria do atendimento e com a satisfação do seu público, a
Ouvidoria, tem como objetivo atuar como mediadora e interlocutora na identificação e
solução de possíveis conflitos visando, principalmente, assegurar uma interface de
comunicação entre o público interno e externo e a as áreas acadêmicas da FMU.
A Ouvidoria atende o corpo discente, prestadores de serviços e o público externo
de forma personalizada e autônoma disponibilizando informações, orientações e
soluções àqueles que expressam suas dúvidas, sugestões, insatisfações e elogios,
primando pela qualidade dos serviços e a satisfação dos manifestantes.
São elaborados relatórios periódicos, encaminhados à Administração Superior
do Centro Universitário para adoção de medidas necessárias à melhoria do atendimento
ao aluno e aos que buscam a Instituição.
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A ouvidoria, em diálogo com as áreas institucionais; propõe ações e medidas
que contribuam para melhoria dos serviços prestados, e zela pelo compromisso ético da
instituição.
11.5.5 Coordenações de curso
Os alunos têm à sua disposição, em cada uma das unidades do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, uma estrutura de
atendimento a questões pedagógicas e dos cursos, composta por auxiliares
administrativos (responsáveis pela triagem inicial das demandas), assistentes de
coordenação (responsáveis pela organização das documentações necessárias para o
atendimento discente) e coordenadores de curso (que dispõe de horários presenciais de
atendimento, além dos atendimentos online, via e-mail).
11.5.6 Call center
Responsável pelo atendimento telefônico, objetivando fornecer informações e
dirimir dúvidas a respeito dos eventos, cursos, programas, dentre outros.
11.5.7 Internacionalidade e empregabilidade
No cenário contemporâneo do universo do trabalho, o incremento de
experiências diversificadas no currículo do trabalhador faz a diferença. Assim sendo, o
profissional com vivência internacional e multicultural, domínio de idiomas e capacidade
de decodificação/adaptação a diferentes contextos culturais é valorizado. Considerando
a importância dessas competências e antevendo o processo de internacionalização das
instituições de ensino brasileiras, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, integrante da Rede Laureate, passou a oferecer formação multicultural e
empregabilidade global aos seus estudantes e docentes.
A Laureate International Universities é a maior rede global de instituições de
ensino superior, com mais de um milhão de estudantes matriculados em cerca de 60
instituições presenciais e on-line, em 20 países. As instituições da Laureate oferecem
programas de graduação e pós-graduação Lato e Stricto Sensu de qualidade e focados
na empregabilidade dos seus estudantes, em uma ampla gama de áreas de
conhecimento. É um preceito para a Rede Laureate que quando seus alunos obtêm
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sucesso, países prosperam e a sociedade se beneficia. Essa crença é expressa na sua
filosofia de Estar Aqui para o Bem e Para Sempre (Here For Good).
As atividades de internacionalização incluem os programas institucionais de
mobilidade acadêmica/intercâmbio, adesão aos editais de mobilidade acadêmica,
alunos estrangeiros na IES.
O projeto de internacionalização e de empregabilidade da instituição é
coordenado por meio do setor Global Office – um ambiente que oferece ferramentas
para o desenvolvimento da CARREIRA dos alunos e egressos e possibilita experiências
educacionais em âmbito INTERNACIONAL tanto para alunos e egressos quanto para
colaboradores (administrativo e acadêmico), sendo o ponto focal entre o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e as instituições da Rede
Laureate para a operacionalização de processos de internacionalização das atividades
de ensino e capacitação docente.
As atividades do Global Office são norteadas por diretrizes, apoiadas nos
seguintes princípios:
•

A educação é a força motriz para a mobilidade social e estabilidade
econômica;

•

Quando há mais investimento em educação, consequentemente
Sociedades e Nações se beneficiam;

•

As sociedades avançam ao expandir o acesso ao nível universitário,
permitindo realizações de sonhos individuais;

•

As demandas de uma economia global altamente competitiva requerem
um acesso à educação que ampare os estudantes com conhecimento,
habilidades e perspectivas internacionais exigidos em todas as profissões;

•

A formação multicultural não se encerra no aprendizado da segunda
língua. Nem uma escola internacional se faz apenas com convênios;

•

Estudar no exterior e conviver com culturas e colegas de outros países,
significa construir um networking global.

Funcionando como elemento de articulação entre o Centro Univeristário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e as outras Instituições de Ensino Superior da
Rede Laureate, além de outras instituições de ensino conveniadas em diversos países.
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As ações do Global Office não se limitam às atividades educacionais, mas
contemplam, igualmente, a promoção de vivências internacionais e a troca de
informações em diferentes campos de pesquisa, por meio de ações que visam:
•

estimular a participação de estudantes em projetos temáticos e
multidisciplinares;

•

incentivar a produção acadêmica e troca de boas práticas entre
instituições;

•

articular a participação dos docentes em programas de mobilidade
promovidos por outras instituições;

•

acompanhar as transformações das áreas do saber, no âmbito
internacional, por meio da presença em congressos e seminários.

São também desenvolvidas ações que contribuem para a capacitação
permanente do corpo docente, por meio de ações que visam:
a) ampliação da oferta de programas internacionais para
formação pedagógica para que ocorra a troca de experiências e
de conhecimentos entre os docentes, divulgar o Centro
Universitário FMU junto às instituições estrangeiras, realizar
pesquisas em diferentes áreas e publicações conjuntas.
b) incentivo à troca de experiências em processos de ensinoaprendizagem como o recebimento e envio de docentes para
ministrarem palestras, workshops e webinars, participações em
reuniões e eventos como o objetivo de compartilharem as boas
práticas na educação.

11.5.7.1 Internacionalidade
Considerando as mudanças da economia e mercado pós-globalizado, nas
demandas profissionais, nos sistemas políticos, sociais e culturais que estão em
constante transformação e oferecem às instituições o desafio de atuar como um dos
atores principais neste cenário, atualmente a internacionalização é matéria de pauta nas
políticas educacionais do governo brasileiro e das instituições de ensino superior que
buscam promover o desenvolvimento de cidadãos globais.
A internacionalização é considerada um processo essencial para o
desenvolvimento tecnológico, científico e a inovação, auxiliando a concretização de
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ações de transferência de tecnologias, incremento da produção intelectual qualificada
e aproximação dos esforços de pesquisa das demandas sociais contemporâneas.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas entende que é
vital a construção de oportunidades para que a internacionalidade seja evidenciada na
trajetória do estudante e de toda a comunidade acadêmica. A internacionalidade tem
relevância nas ações e estratégias desenvolvidas pela Instituição tendo como motivação
possibilitar que cada membro da comunidade acadêmica possa vivenciar experiências
internacionais de mobilidade ou não mobilidade, em diversos momentos, durante a sua
vida acadêmica.
Diretrizes:
Elevar o nível de internacionalização institucionalizada na FMU, garantindo um
modelo sustentável no qual uma visão global culturalmente institucionalizada perpassa
todos os processos de trabalho no âmbito do ensino, pesquisa e da extensão
universitária, contribuindo para a formação acadêmica, profissional e pessoal à
discentes e docentes.
Objetivos Gerais:
•

ampliação de acordos de cooperação internacional com instituições de

reconhecido prestígio acadêmico;
•

receber, orientar e dar suporte aos estudantes e docentes internacionais

que realizarem algum tipo de atividade acadêmica na instituição;
•

estímulo a ações proativas de docentes e pesquisadores em busca de

atividades de pesquisa conjunta com parceiros internacionais;
•

ênfase no desenvolvimento de programas, subprogramas e ações

sustentáveis baseados, sempre que possível, no princípio de reciprocidade, que
contribuam para a consolidação de uma perspectiva de internacionalização ativa;
•

atuar em parceria e sinergia com diversas áreas da Instituição para o

desenvolvimento de políticas e estratégias que possibilitam o crescimento e adaptação
dos processos à realidade internacional;
•

maximizar o uso de tecnologias de informação e ensino à distância para

desenvolvimento de cursos e outras atividades acadêmicas;
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•

fomentar ações de internacionalidade “on campus” de maneira que a

comunidade acadêmica possa viver experiências internacionais no seu próprio campus.
•

colaborar para a oferta de um currículo internacional como formação

complementar aos estudantes.
Na organização dos programas e atividades de mobilidade acadêmica
internacional destacam-se as atividades são desenvolvidas em conformidade com a
política de Internacionalidade e divididem-se em duas categorias: Modalidade
Internacional e Não-mobilidade (Internacionalização em Casa).
A globalização é uma realidade chave no século XXI, moldada por uma economia
mundial cada vez mais integrada, novas tecnologias de informação e comunicação, o
surgimento de uma rede internacional de conhecimento, o papel da língua inglesa e
outras forças além do controle das instituições acadêmicas. A internacionalização do
ensino superior já é uma realidade em diversos países do mundo e no Brasil essa
demanda passa a ser mandatória cada vez mais.
O Global Office é o canal de promoção da internacionalização da instituição que
viabiliza as iniciativas, programas e serviços da FMU, da Rede Laureate e redes parceiras.
Ao longo dos últimos anos, o Global Office, vem construindo, difundindo e fortalecendo
a internacionalidade na instituição, atuando de forma estratégica, articulada e proativa,
com o objetivo de fortalecer o posicionamento estratégico da instituição e fazer com
que a FMU seja reconhecida e consolidada como uma instituição internacional, que
constrói cidadãos e profissionais com competências globais.
Considerando os desafios e possibilidades que a internacionalidade apresenta
tanto para o discente como para o docente, é vital que a Instituição busque construir
oportunidades para que a internacionalidade seja evidenciada na trajetória do
estudante e de toda a comunidade acadêmica. Nesse sentido o Global Office, como
promotor da internacionalidade no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, tem como missão fortalecer o posicionamento estratégico da Instituição,
fazendo com que o Centro Universitário seja reconhecido e consolidado como uma
instituição internacional, contribuindo desta forma para a formação de cidadãos e
profissionais com competências globais.
A Política de Internacionalização trata dos meios, recursos, atividades e
programas de internacionalização do ensino e da vivência da comunidade acadêmica. A
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internacionalidade constitui um pilar fundamental do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU que, pelo Global Office, orienta as estratégias
e os planos de ação referentes à internacionalidade. A Política de Internacionalização do
Docente e Discente desenvolve e coordena programas e atividades nos seguintes
âmbitos:
Ø Mobilidade Internacional:
•

Semester Abroad.

•

Short-term Abroad.

Ø Não-mobilidade (Internacionalização em Casa):
•

Multiculturalidade no Campus.

•

OneCampus.

•

OneFaculty.

•

OneFolio.

•

Laureate Live.

•

Laureate Student Ambassador.

•

Classe Espelho.

•

Classe/Palestra Internacional.

•

Currículo Internacional.

A Política de Internacionalização compreende que o desenvolvimento de
estratégias voltadas à internacionalidade potencializa e consolida a formação da
profissão global, de modo que outro fundamental pilar do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas -

FMU seja positivamente impactado: a

Empregabilidade. Assim, esse processo de internacionalização possibilita que a
atividade internacional, de mobilidade ou não-mobilidade, evidencie diversidade
cultural, experiências sociais particulares, visões de mundo próprias que oportunizam a
docentes e discentes do Centro Universitário desenvolver competências e habilidades
que os façam protagonistas nas áreas profissionais e pessoais de suas vidas.
11.5.7.2 Empregabilidade
Almejando aprimoramento contínuo de nossos serviços conforme padrões de
excelência da Rede Laureate e, atendendo as determinações do Ministério da Educação
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sem deixar de estimar, naturalmente, o melhor programa de desenvolvimento possível
a ser ofertado aos discentes, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU por meio de seu departamento Global Office se propõe, e realiza,
atividades de capacitação gratuitas totalmente voltadas para os padrões de exigência
do mercado de trabalho atual.
No atual modelo de mercado de trabalho onde nossos discentes são inseridos ao
longo da graduação, o incremento de experiências diversificadas no currículo do
trabalhador faz a diferença. De igual maneira, o profissional com vivência habilidades
específicas de sua área de trabalho é valorizado pois tais competências são vistas,
atualmente, como um diferencial competitivo. Tendo em vista a importância dessas
competências e antevendo o processo de internacionalização natural do mercado de
trabalho, por consequência a contemporânea globalização, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, integrante da Rede Laureate, passou a
oferecer ferramentas distintas para entregar profissionais multicultural, autônomos e
seguros no mercado de trabalho.
Deste modo, o pilar da empregabilidade gerido pelo Global Office, sob regimento
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas - FMU, se propõe a todo tempo
em:
•

Servir de suporte tanto aos alunos quanto a recém-formados e egressos;

•

Oferecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento e incremento
profissional dos alunos;

•

Proporcionar ferramentas para uma formação multicultural;

•

Auxiliar na construção do perfil profissional de cada estudante, sem
descaracterizar as competências específicas de cada área de formação e
desejo individual de cada discente;

•

Acompanhar as atividades do discentes desde seu momento de ingresso
até após a conclusão de seu programa educacional;

Dentre as ferramentas geridas e ofertadas pelo Global Office voltadas para
inserção de nossos discentes no mercado de trabalho estão:
a) Portal de Empregabilidade: Ferramenta de divulgação e busca de vagas. Esse
serviço é disponibilizado para as empresas, alunos e egressos podem se
candidatar as oportunidades oferecidas;
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b) Feira de Empregabilidade: Evento realizado para estudantes e formados da
Instituição. Tem o objetivo de propiciar a interação entre as empresas e os alunos
fazendo a conexão com o mercado de trabalho;
c) Worshops de Carreira: São debatidos assuntos relacionados ao ingresso no
mercado de trabalho assim como a transição de carreira a partir de temas
pertinentes aos processos seletivos e dúvidas sobre o mundo corporativo;
d) orientação profissional: Auxilia o aluno e o egresso na identificação de
habilidades, interesses, talentos e atitudes conectando-o às tendências de
mercado e às práticas profissionais;
e) palestras de empregabilidade: Eventos específicos segmentados por escola que
auxiliam os alunos e egressos a terem uma visão mais profunda da sua área de
atuação no mercado de trabalho;
f) Blitz de Empregabilidade: Ação de cadastramento de alunos no portal de
empregabilidade, divulgação de vagas e serviços oferecidos pela área nos
diversos campi da Instituição;
g) Circuito de Empregabilidade: Aprimorar os conhecimentos da vida acadêmica
com a empregabilidade e o desenvolvimento dos estudantes no mercado de
trabalho e a vida profissional.
h) Programa de Mentoria: Auxilia no desenvolvimento acadêmico, pessoal e
profissional dos alunos e egressos. Tem a finalidade de dar suporte aos
estudantes e formados em temas e dúvidas relacionados a carreira aumentando
sua empregabilidade.
i) recrutamento in loco: Parceria com as empresas para divulgação e processos
seletivos dentro da Instituição.
j) palestras, treinamentos e outros serviços gratuitos: oficinas de currículos,
realização de cursos, palestras, treinamentos e outros serviços voltados à
preparação do aluno para ingresso no mercado de trabalho;
k) envio das melhores oportunidades via e-mail: o aluno recebe via e-mail
oportunidades selecionadas, disponibilizadas pelas melhores empresas;
l) mural de divulgação: mural físico onde todas as atividades realizadas pelo
departamento

são

diariamente

atualizadas

incluindo,

inclusive,

as

oportunidades de estágio, trainee e efetivos que são recebidas pelo
departamento;
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m) planejamento de carreira: atendimento personalizado para alunos; e
n) gestão dos Contratos de Estágio: cadastro e assinatura de Contratos de Estágios
e de Termos de Compromisso de Estágio-TCEs, orientação e elaboração de
Minutas de Convênio de Estágio a pedido das empresas que buscam essa
parceria, recebimento e encaminhamento a imprensa das vagas de estágios e
empregos que lhes são encaminhadas, além de orientar alunos e empresas sobre
questões de estágios.
O Global Office é um agente ativo no desenvolvimento da carreira dos
estudantes e trabalha para torná-los cada vez mais atraentes e qualificados para o
mercado de trabalho, desenvolvendo, em cada discente, competências específicas para
a sua área de atuação e para o seu objetivo pessoal, tornando-os autônomos e
protagonistas de sua própria trajetória de carreira. Todas essas atividades ajudam de
forma significativa os alunos e egressos a ingressarem e permanecerem no mercado de
trabalho através do apoio contínuo de ações focadas para que eles possam se
desenvolver em suas carreiras profissionais.
11.6 Organização estudantil
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU ao longo de
toda sua história, sempre prestigiou e valorizou a representação estudantil de diferentes
formas. Todos os colegiados institucionais asseguram a participação de alunos em sua
composição.
A FMU conta com as Atléticas e com os Embaixadores Acadêmicos de turma,
instituídos legalmente pelos alunos, sendo reconhecidos como órgãos oficiais de
representação estudantil, além de todos os colegiados institucionais assegurarem a
participação de alunos em suas reuniões.
Todos os Colegiados de Curso também asseguram a participação de
representação discente em sua composição. Com base nas diretrizes institucionais, a
Instituição presta apoio aos movimentos estudantis para realização de eventos
acadêmicos, atividades de integração e campanhas de responsabilidade social, dando
suporte logístico e colaborando com a divulgação para toda a comunidade acadêmica.
A Reitoria, por meio de sua equipe acadêmica, se reúne periodicamente com os
líderes dos movimentos estudantis, quando são tratados assuntos de ordem acadêmica
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e administrativa, como forma de garantir uma maior aproximação com o corpo discente.
Essa prática já está consolidada na instituição, tanto com a Reitoria como com as
coordenações de curso, que se reúnem com seus respectivos CA para alinhamento e
planejamento de atividades.
Todos os Colegiados de Cursos asseguram a participação de alunos em suas
reuniões. Além disso, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU incentiva que os coordenadores de curso estimulem a participação ativa dos
movimentos estudantis da instituição de ensino.
Com o apoio do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU, com base nas diretrizes institucionais, o centro universitário presta apoio aos
movimentos estudantis para realização de eventos acadêmicos, atividades de
integração e campanhas de responsabilidade social, dando suporte logístico e
colaborando com a divulgação para toda a comunidade acadêmica.
A Reitoria, por meio de sua equipe acadêmica, reúne-se periodicamente com os
líderes dos movimentos estudantis, quando são tratados assuntos de ordem acadêmica
e administrativa, como forma de garantir uma maior aproximação com o corpo discente.
Essa prática já está consolidada na instituição, tanto com a Reitoria como com as
coordenações de curso, que se reúnem com seus respectivos Embaixadores de Turma
para alinhamento e planejamento de atividades.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU busca
potencializar a mobilização acadêmica, o protagonismo e o engajamento estudantil. O
centro universitário quer fortalecer o sentimento de pertencimento acadêmico para que
o aluno se sinta encorajado a ser um agente de transformação social.
11.7 Programa de acompanhamento de egressos
Compete ao GLOBAL OFFICE do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, em conjunto com a Gerência de Relacionamento e as
Coordenações de Curso, a execução do Programa de Acompanhamento de Egressos,
que envolve uma série de ações junto aos concluintes de todos os Cursos. Tem como
diretrizes:
•

Valorização profissional: o compromisso fundamental de uma instituição de
ensino é proporcionar aos seus alunos uma formação inicial e continuada que dê
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subsídios para a construção de uma carreira profissional exitosa, se constituindo
em uma referência e um local de oportunidades;
•

Relacionamento contínuo: o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU considera-se ponto de referência na vida do egresso, mantendo
com o seu diplomado uma relação de compromisso, mesmo após a sua titulação;

•

Educação continuada: através da oferta de condições diferenciadas, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU busca apoiar a
continuidade da formação de seus egressos através de cursos de extensão, pósgraduação lato sensu e stricto sensu e, até mesmo, quando desejado, de uma
segunda graduação. O retorno do diplomado à Instituição permite-lhe estar
permanentemente em contato com a renovação, ampliação e geração de novos
conhecimentos e saberes;

•

Institucionalização: para a política de acompanhamento ao egresso (capítulo 04)
ter efetividade é preciso garantir: a articulação entre as ações; a continuidade
das ações; a sistematização e o registro de procedimentos; o envolvimento dos
gestores da instituição; avaliação permanente das ações; a manutenção de
registros dos processos e eventos realizados.
Sempre gratuitas, as ações desenvolvidas pelo Global Office consistem em:

• Auxiliar e preparar o aluno e egresso para interagir com o mercado de trabalho
global e gerenciar proativamente sua carreira proporcionando recursos,
orientações, experiências internacionais e oportunidades para obter um bom
estágio ou emprego. Além disso, a área capacita e desenvolve competências
direcionadas ao mercado de trabalho através de serviços e suporte aos alunos e
egressos.
Para a FMU, e por consequência para o Global Office, a importância do
acompanhamento dos egressos não se limita às etapas posteriores à conclusão dos
cursos. A noção de continuidade de relacionamentos, anteriormente descrita, se traduz
no desenvolvimento de atitudes de disposição para a autoaprendizagem e para a
educação permanente entre os estudantes, conforme detalhado nas políticas de ensino.
Procura-se, dessa forma, incutir paulatinamente nos estudantes a noção de
pertencimento a redes profissionais colaborativas que se expandem no espaço e no
tempo, tendo a Instituição de Ensino como ponto de referência para acesso futuro a
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oportunidades de educação continuada, relacionamentos com pares e colocação
profissional.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas oferece aos
egressos uma série de serviços, sempre gratuitos, organizadas pelo Global Office e
outras áreas, conforme exemplos relacionados a seguir:
•

programas de internacionalidade;

•

programas de extensão universitária;

•

workshops e seminários;

•

divulgação de oportunidades no mercado de trabalho;

•

canal de divulgação de vagas de estágio, trainee e efetivas, por meio de um

sistema que permite a visualização dos currículos dos candidatos pelas empresas;
•

Feira da Empregabilidade e Empreendedorismo: evento anual que visa

aproximar os estudantes, egressos e comunidade das empresas;
•

participação em pesquisas de acompanhamento contínuo; e

•

benefícios para programas de pós-graduação Lato Sensu, ofertados pela

instituição.
A FMU busca manter os egressos sempre conectados à Instituição.
11.7.1 Canais de comunicação com o egresso
O portal do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU é
um canal permanente e dinâmico de comunicação entre a Instituição e seus egressos,
possibilitando o estreitamento e manutenção da relação estabelecida, por intermédio
dos seguintes canais de comunicação:
•

Espaço do Egresso: esse espaço tem por objetivo divulgar oportunidades de
trabalho, ofertadas pelas empresas nacionais e multinacionais, de diferentes
ramos de atuação.

•

Endereço Eletrônico: para contato exclusivo entre o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU e o egresso. Através desse endereço
eletrônico os egressos terão um canal direto de comunicação virtual com a
Instituição, para que possam sanar dúvidas, solicitar informações, fazer
sugestões ou críticas. O retorno a ser dado ao egresso deverá ser feito por um
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profissional do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas –
FMU.
•

Acesso à agenda de Eventos: através do site da instituição portal.fmu.br os
egressos terão acesso a agenda de eventos promovidos e/ou sediados no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, tais como palestras,
seminários, congressos, fóruns, workshops, entre outros. Para atender à Política
de Egressos, estes serão divulgados de forma ampla aos egressos através dos emails cadastrados no sistema.

•

Acesso aos serviços da Secretaria de Geral: para solicitação de 2ª via do diploma
/ certificado, planos de ensino, histórico escolar e matriz curricular.

11.7.2 Ações de incentivo à Educação Continuada
Com o intuito de estimular a continuidade dos estudos dos egressos o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU divulga regularmente
oportunidades de formação, nos níveis de especialização e de cursos stricto sensu, bem
como de cursos livres em suas áreas profissionais, oferecendo condições diferenciadas
de pagamento:
•

Descontos para a segunda graduação: egressos que desejem fazer outra
graduação, em qualquer que seja a modalidade, terão direito ao desconto de
30% sobre o valor cheio da mensalidade.

•

Descontos para a pós-graduação egressos que desejem fazer um curso de pósgraduação, terão direito ao desconto de 20% sobre o valor cheio da
mensalidade.
Todos os descontos tratados somente serão aplicados caso o egresso esteja

adimplente com todas as suas mensalidades anteriores. Cabe ressaltar que os descontos
não serão retroativos e somente vigorarão a partir do momento da concessão. Além
disso, estes não serão
cumulativos entre si, não existindo dessa forma possibilidade de acúmulo de
benefícios/bolsas/desconto.
As dúvidas e os casos omissos são analisados pela Diretoria Financeira do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, devendo ser consultado o
regulamento de descontos da IES.
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11.7.3 Incentivo à Ciência e acesso à Biblioteca
Os egressos poderão ter acesso a periódicos, livros, obras de referência, mapas
e outros materiais disponíveis na Biblioteca para consulta local.
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12 DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
O planejamento econômico-financeiro para o quinquênio 2018-2022 foi
elaborado com o objetivo de dimensionar e dispor de instrumentos para acompanhar e
controlar a viabilidade econômico-financeira do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU.
A Instituição é financeiramente mantida pela FACULDADES METROPOLITANAS
UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA, possui patrimônio econômico, financeiro e imobiliário
constituído por bens móveis e imóveis, sendo a execução orçamentária da sua gestão
administrativa adequada e compatível com seu porte.
A FMU busca uma gestão financeira tão eficiente como qualquer outro ramo de
atividade, associando os modernos princípios de administração financeira com as
particularidades do mundo acadêmico. Desta forma, além do acompanhamento de
entradas e saídas de caixa, do planejamento orçamentário, dos relatórios contábeis que
sempre foram utilizados como ferramentas de gestão financeira, outros instrumentos e
métodos de análise estão sendo implantados.
A previsão das receitas é dimensionada a partir da combinação de expectativa
do número de alunos relacionada ao valor das mensalidades dos cursos. De forma
semelhante, os custos, despesas e investimentos foram estimados de forma a
possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino de
qualidade proposto pela FMU.
As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito equilíbrio
entre fonte de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo a sustentação das
atividades de ensino, pesquisa e extensão do Centro Universitário.
A Diretoria Financeira, órgão diretamente ligado à Presidência, é responsável por
elaborar a proposta orçamentária anual da Instituição. A proposta apresentada é fruto
do levantamento das necessidades apontadas pelos colegiados dos cursos, os quais
convergem as informações às Diretorias de Escolas, que, então, os repassa à Diretoria
Financeira.
Desta forma, como a Mantenedora hoje tem sua capacidade financeira
equilibrada, os esforços são também em função de não expô-la à riscos de desequilíbrio
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financeiro que possam comprometer a execução do plano quinquenal de
desenvolvimento.
O quadro 32 a seguir apresentada traz exemplo da composição das fontes de
receita e despesas da Instituição, no exercício de 2017.
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS
Graduação (Bach + CST)
Pós graduação (Lato +Stricto)
EaD
Outras Receitas
RECEITA BRUTA
Bolsas Graduação (Bach + CST)
Bolsas Pós Graduação (Lato + Stricto)
Bolsas EAD
Descontos Graduação (Bach + CST)
Descontos Pós Graduação (Lato + Stricto)
Descontos EAD
TOTAL de Bolsas & Descontos
RECEITA após Bolsas & Descontos
QUADRO 28 - RECEITAS ANO BASE 2017

2017
587.210
22.826
19.405
5.387
634.828
-121.146
-4.718
-2.160
-65.125
-3.372
-5.827
-202.348
432.480

FONTE: DIRETORIA FINANCEIRA

O montante de receitas aferidos pela Instituição no balanço 2017 demonstra que
a Instituição possui sustentabilidade para manter sua estrutura e apoiar investimentos.
Estes resultados decorrem da observância do conceito de sustentabilidade, que na IES
possui especial importância, visto que é um de seus princípios filosóficos. Por isso, todos
os gestores são desafiados a considerar a sustentabilidade em seus projetos e decisões.
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Descrição Custos / Despesas

2017

Consumo de materiais

18.268

Conservação e Manutenção

7.725

Alugueis

59.877

Serviços Gráficos / Publicidade

16.354

Custo / Despesa Administrativo
Custo / Despesa de Pessoal

14.958
192.251

Despesas Operacionais

18.967

Outros Custos / Despesas
Total Custos / Despesas
Resultado Operacional antes Depreciação,
Amortização e resultados financeiros
Depreciação & Amortização

7.539
335.939

Despesas Tributárias (IR e CSLL corrente e diferido)
Despesas Financeiras Líquidas

45.777
- 52.803

Lucro líquido

77.212

112.513
-

28.275

QUADRO 29 - CUSTOS E DESPESAS DA FMU / 2017
FONTE: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2017

As tabelas 27, 28 de receitas e de custos apresentadas foram a base referencial
para a realização da base de cálculo para as ações que demonstrando que o Centro
Universitário tem conseguido dispor de recursos suficientes para manutenção das suas
operações, mas, principalmente, para fazer face a necessidade de investimentos
necessários ao seu crescimento e desenvolvimento institucional destinada as projeções
do orçamento deste PDI, dos próximos cinco anos.
O orçamento institucional é realizado juntamente com as áreas da instituição. É
realizado um estudo de mercado que contempla dados que embasem a projeção de
crescimento e manutenção da base de alunos e consequentemente, a receita da
Instituição para o ano seguinte.
Além disso, há também os investimentos necessários para atendimento da
expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos cursos e atividades a serem
implantadas, assim como, investimentos em melhorias das instalações e infraestruturas
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existentes, buscando atender às expectativas dos clientes, internos e externos. É
importante citar que o acompanhamento do orçamento é realizado mensalmente, com
o objetivo de monitorar e medir as ações planejadas e garantir que as metas sejam, de
fato, alcançadas.
12.1 Sustentabilidade financeira – relação com o desenvolvimento institucional
Mantida financeiramente pela FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA, a FMU ao longo dos anos tem buscado o aprimoramento
constante no que diz respeito à gestão eficiente dos recursos financeiros existentes.
Como resultado desta preocupação e responsabilidade, atualmente, a FMU goza de
relevante equilíbrio financeiro, viabilizando à realização dos investimentos necessários
para as áreas de infraestrutura acadêmica e também para o desenvolvimento de novos
cursos que atendam às demandas do mercado, garantindo também suporte ao
crescimento sustentável das atividades de pesquisa e extensão.
O Planejamento Estratégico Institucional tem como foco suprir/atender as
necessidades apontadas pela comunidade acadêmica, por meio de pesquisa de
satisfação no âmbito do processo de autoavaliação. São destacadas as alocações
orçamentárias por meio das políticas institucionais que busca inventariar a evolução
patrimonial e as necessidades futuras, em consonância com a demonstração de receitas
e despesas previstas em seu plano institucional. Existe adequação entre a proposta de
desenvolvimento da IES, captação de recursos e a previsão orçamentária e
compatibilidade entre os cursos oferecidos e os recursos disponíveis, bem como a
existência de controle entre as despesas efetivas e as despesas correntes, de capital e
de investimento. A Instituição realiza investimentos destinados à infraestrutura,
capacitação docente e de técnico-administrativos, divulgação do conhecimento
científico tendo como meta a excelência na oferta dos serviços educacionais. Os
demonstrativos de capacidade e sustentabilidade financeira e o PDI estão condizentes
com as políticas efetivas de aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação
do espaço físico necessário à adequada implementação dos programas de ensino,
pesquisa e extensão.
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A gestão financeira é pautada pelos seguintes objetivos:
•

adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando servir de
referência para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para
investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;

•

implementar políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária para
possibilitar a auto sustentação dos cursos e programas.
Possui como metas:

•

elaborar orçamentos anuais para gestão da instituição, no gerenciamento de
cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos, culturais e sociais;

•

aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar estudos de
viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na vigência do PDI;

•

realizar reavaliações anuais do orçamento global da instituição.
A política de racionalização dos recursos financeiros disponibilizados pela

instituição inclui a elaboração prévia de estudos de viabilidade econômico-financeira
como condição para aprovação. Isto, entretanto, não desconsidera os estudos e
relevância social das ações e projetos. O processo de desenvolvimento e
acompanhamento da gestão acadêmica e administrativa da instituição far-se-á com
base em orçamento anual, podendo ser desdobrado em orçamentos de cursos e
setoriais. Todavia, o processo de construção do orçamento privilegiará a participação
dos gestores de todos os níveis da estrutura organizacional
12.1.1 Plano de investimentos
Como toda IES de natureza privada, a FMU tem como principal fonte de captação
de recursos, a receita oriunda das mensalidades dos cursos de graduação, pósgraduação e cursos de extensão. As despesas contemplam o custeio básico da FMU,
incluindo-se a destinação de recursos para a capacitação de pessoal e significativo
montante para a manutenção e adequação da estrutura física em padrão de excelência.
Outras fontes de captação de recursos são planejadas para viabilizar projetos de
pesquisa e as atividades de extensão.
Em relação à política de investimentos, a FMU conta com um processo de
aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno financeiro previsto e
também a sua sustentabilidade. Este plano de investimentos é elaborado anualmente,
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com projeção para os próximos cinco anos, no processo de planejamento estratégico e
financeiro, o chamado LRP (Long Range Plan), no qual ocorrem intensas discussões que
visam nortear a FMU nos próximos anos. Desta forma, aumentamos a previsibilidade
sobre a necessidade de gastos e, consequentemente, a correlação com a receita
esperada.
O LRP define as premissas financeiras e metas orçamentárias da instituição para
os próximos 5 anos a partir do PDI. Nele é analisado como a FMU viabilizará o
crescimento e manutenção de toda sua estratégia acadêmica, novos cursos, projetos,
corpo docente, dentre outros fatores fundamentais. Esse planejamento econômicofinanceiro é revisado anualmente, garantindo os recursos necessários para atendimento
dos objetivos institucionais previstos neste PDI. Além disso, indica também os
investimentos necessários para atendimento da expansão das atividades em
desenvolvimento, dos novos cursos e atividades a serem implantadas e da expansão da
infraestrutura.
A previsão das receitas se dá pela combinação da expectativa do número de
alunos relacionada ao valor das mensalidades de cada curso de graduação e da pósgraduação. De forma semelhante, os custos, despesas e investimentos são estimados
para possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino
de qualidade proposto pela FMU.
Do ponto de vista gerencial, a instituição mantém um departamento financeiro
sólido, composto por profissionais capacitados, com grande experiência técnica, que
baseiam seus procedimentos em normas internas, processos e sistemas bem definidos,
garantindo a operação das obrigações legais e tributárias nos prazos corretos.
A área financeira tem um papel fundamental de avaliar o direcionamento de um
modelo financeiro sustentável orientado para o futuro. O setor é suportado pela área
de Planejamento Financeiro, responsável por garantir a meta orçamentária do modelo
econômico pré-estabelecido envolvendo todos os departamentos da FMU de modo a
assegurar o máximo de assertividade no planejamento da receita e dos custos que
incorrerão ao longo do ano que fora orçado. Há a área de Receitas, responsável pela
análise e confiabilidade das operações financeiras envolvendo toda a receita gerada na
empresa a fim de assegurar a legitimidade de toda a operação. Também há uma área
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dedicada a Controles Internos com o propósito de garantir a melhoria contínua,
segurança e compliance dos processos organizacionais. Há uma área de Atendimento
Financeiro e Cobrança que exerce um papel de intermediador entre o aluno e a FMU,
verificando as devidas situações e regras de pagamento das mensalidades.
Todas essas áreas que compõem a Diretoria Financeira e suas respectivas
atribuições são de extrema importância, como suporte para garantir o maior grau de
certeza nos modelos financeiros adotados para o processo orçamentário, que aferem
um maior desempenho assertivo em toda a cadeia do planejamento estratégico
institucional, maximizando a relação entre o crescimento financeiro sustentável e
acadêmico, garantindo a continuidade de um serviço de qualidade oferecido pela FMU
aos seus alunos. Destaca-se que estudos são realizados pela área Financeira para
monitorar e acompanhar a distribuição de créditos, por meio de indicadores de
desempenho para verificação do alcance das metas institucionais.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento orçamentário
é o Sistema Oracle People Soft, que foi projetado para atender aos requisitos de
negócios mais complexos e permite que as organizações aumentem a produtividade,
agilizem o desempenho de negócios e ofereçam um menor custo de propriedade.
Este planejamento financeiro, alinhado ao PDI, tem garantido o suporte
financeiro necessário para a realização dos investimentos e manutenção das ações
institucionais que garantiram e garantem o alcance dos objetivos institucionais,
demonstrando sua viabilidade econômico-financeira ao longo dos anos considerados.
A alocação de recursos para programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão
da FMU está em acordo com às diretrizes previstas neste PDI e desencadeadas no LRP,
bem como pautada nas respectivas políticas de ensino, pesquisa e extensão. Ademais, a
FMU pertence à Rede Laureate, e também tem sua performance financeira monitorada
em sua matriz, o que garante duplo lastro de sustentabilidade financeira que, por fim,
garantem a realização da missão e desenvolvimento institucional.
As despesas contemplam o custeio básico da instituição, incluindo-se a
destinação de recursos para a capacitação de pessoal e significativo montante para a
manutenção e adequação da estrutura física em padrão de excelência. Indica a
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viabilidade econômico-financeira da instituição e a sua capacidade crescente para a
realização de investimentos nos diversos projetos e ações planejados neste documento.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui um
planejamento econômico financeiro equilibrado para os próximos cinco anos, como se
observa no quadro abaixo.

NATUREZA
RECEITAS

Anuidade / Mensalidade (+)
Bolsas (-)

BASE DE DADOS
2018

2019

2020

2021

2022

514.744.373

511.600.829

530.888.928

552.124.485

574.209.464

(190.970.763)

(186.318.868)

(198.041.270)

(205.962.921)

(214.201.437)

-

-

-

-

Diversos (+)
Financiamentos (+)

149.752.010

155.742.091

167.268.501

173.959.241

180.917.610

Inadimplência (-)

(21.266.679)

(22.226.352)

(24.176.303)

(25.143.356)

(26.149.090)

3.611.043

8.833.760

4.956.302

5.154.554

5.360.736

Taxas (+)

-

-

1.723.781

1.792.732

1.864.441

DESPESAS

2018

2019

2020

2021

2022

569.747

1.603.375

1.442.587

1.597.761

2.293.553

Aluguel (-)

61.890.750

65.105.563

67.785.033

64.364.394

76.731.001

Despesas Administrativas (-)

57.569.548

66.073.110

86.140.915

90.773.715

98.394.829

Encargos (-)

35.695.756

41.047.413

48.318.304

51.305.902

56.533.691

Equipamentos (-)

25.148.598

23.305.841

13.918.147

7.586.340

8.671.336

-

-

-

-

-

-

10.068.089

22.590.498

17.988.325

12.724.351

Manutenção (-)

30.298.780

33.169.639

44.050.232

45.651.563

48.882.152

Mobiliário (-)
Pagamento - Colaboradores
Administrativo (-)
Pagamento - Colaboradores
Docentes (-)

3.008.737

3.087.513

3.217.188

3.352.310

3.493.107

37.299.189

38.791.776

58.525.358

63.699.360

71.083.968

96.495.446

101.483.153

102.774.319

114.735.795

127.257.105

Serviços (+)

Acervo Bibliográfico (-)

Eventos (-)
Investimentos - Compra de
Imóvel (-) Novos Campus
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Pesquisa e Extensão (-)
Treinamento (-)

4.629.044

4.860.496

5.103.521

5.358.697

5.626.632

500.000

525.000

551.250

578.813

607.753

QUADRO 30 - PROJEÇÃO FINANCEIRA (EM MIL REAIS – 2018 A 2022)
FONTE: DIRETORIA FINANCEIRA

A destinação de recursos para investimentos contempla todas as áreas da
Instituição a perspectiva de investimentos da FMU, distribuídos para biblioteca
(incluindo o acervo físico e eletrônico e mobiliários); equipamentos para laboratórios;
informática (incluindo locação de equipamentos, aquisição de mobiliários);
investimento em novas tecnologias e equipamentos para o EaD; e outros investimentos
como: novos imóveis, instalações físicas e pessoal para o apoio ao ensino, pesquisa e
extensão universitária, conforme demonstra a quadro 30, que compreende o período
de 2018 a 2022.
Categoria / Área
Campus Zona Leste
Campus João Dias
Expansão
Infraestrutura TI
Laboratórios
Equipamentos
Biblioteca
Facilities
Others
Manutenção
Total

Detalhe
Novo Campus
Novo Campus

Tipo
Expansão
Expansão

Mesma Localização
Mesma Localização
Mesma Localização
Mesma Localização
Mesma Localização
Mesma Localização

Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção
Manutenção

2018

2019

4.676.308
4.821.921
635.207
725.289
13.465.260
824.613
25.148.598
25.148.598

4.884.302
10.068.089
8.102.135
4.092.171
2.317.722
390.744
7.893.540
509.530
23.305.841
33.373.930

2020
5.183.787
3.509.152
22.590.498
4.918.124
4.530.794
247.629
3.382.799
6.510.000
601.385
20.190.731
42.781.228

2021
7.376.045
17.988.325
4.338.309
3.550.033
274.265
6.725.504
2.373.733
666.073
17.927.917
35.916.242

2022
1.901.874
12.724.351
4.246.973
2.900.000
393.702
10.171.640
1.930.661
956.134
20.599.110
33.323.461

QUADRO 31 - PLANO DE INVESTIMENTOS (2018 A 2022)
FONTE: DIRETORIA FINANCEIRA

O Sistema de Gerenciamento People Soft implantado possibilita maior controle
financeiro, com as seguintes características:
•

Integração, em uma plataforma única, de um sistema de classe mundial baseado
em boas práticas com processos padronizados da Rede Laureate;

•

Gerenciamento dos ciclos de transações mais importantes-Purchase to Pay (PP) e
Record to Report (R2R) por Sistema Central;

•

Os requerimentos tributários do Brasil serão incorporados à configuração do
sistema;

•

Melhorias nos processos;
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•

Informações financeiras em tempo real;

•

Redução de captura de dados manuais e eliminação de controles manuais.

12.2 Sustentabilida financeira - participação da comunidade interna
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU rege-se pela
Legislação Federal, pelo seu Estatuto, Regimento e atos legais dos seus Conselhos e
Colegiados. Destacam-se como ações:
•

Otimização da utilização dos meios existentes e agilização dos processos
decisórios evitando a duplicação de meios para fins idênticos;

•

Modernização de métodos e processos de trabalho, controle de custos e de
resultados e eficiência no uso dos recursos, particularmente, dos recursos
financeiros e de pessoal;

•

Planejamento integrado institucionalizado, acompanhado e avaliado em todos
os níveis da instituição;

•

Avaliação institucional, atendendo ao que dispõe a legislação, visando ao
aperfeiçoamento e ao atendimento das metas estabelecidas;

•

Autonomia de gestão financeira do Centro Universitário norteada por
orientações da Mantenedora;

•

Política de recursos humanos fundamentada no sistema de recrutamento e
seleção de pessoal, em programas especiais de formação e desenvolvimento e
em planos de carreira que estimulem a capacitação;

•

Função de controle compartilhada entre gestores e equipes, devendo a ênfase do
processo concentrar-se na busca da solução de problemas;

•

Supervisão exercida com ênfase no alcance dos objetivos (resultados);

•

Processos decisórios como base de procedimentos claramente definidos e
amplamente divulgados;

•

Planejamento conjunto, intercâmbio de informações e cooperação e lealdade
estimulados em oposição ao individualismo e à competição, entre outras ações
implementadas;

•

Reordenamento que reflita as melhores práticas de gestão acadêmica e
administrativa de instituições de ensino superior que deve caminhar no sentido
de complementar a estrutura organizacional.
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A Mantenedora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU é detentora de todos os bens móveis e titular de todos os direitos colocados neste
Centro Universitário, para a execução de suas finalidades. A Mantenedora, visando a
execução de sua finalidade e, buscando também o desenvolvimento contínuo,
disponibiliza à Instituição, recursos provenientes de: mensalidades, semestralidades,
anuidades, taxas, contribuições ou emolumentos; receitas provenientes de convênios,
contratos ou serviços e saldos de exercícios financeiros, entre outras receitas.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU utiliza de
sistemas financeiros informatizados e íntegros, o que possibilita monitorar adequação
das atividades e também garantir que os registros legais, financeiros e econômicos
estejam disponíveis e sejam compatíveis com as necessidades operacionais. As
demonstrações contábeis anuais são anualmente preparadas e, posteriormente,
auditadas por empresas independentes. Essas demonstrações estão disponíveis na
Instituição.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU define em
seus ciclos estratégicos, os recursos que, ao longo dos anos, serão utilizados para
manutenção das instalações e atualização de equipamentos e materiais. O volume
desses recursos financeiros, além das receitas originadas a partir de suas atividades fins,
vem demonstrando-se constante de maneira a garantir o equilíbrio e crescimento
econômico da Instituição. As atividades da instituição têm como princípio norteador um
perfeito equilíbrio entre fonte de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo
a sustentação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. É importante salientar que
um dos instrumentos utilizados para a tomada de decisão advém dos relatórios enviados
pela CPA.
Deste modo, a estratégia de gestão econômico-financeira do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem como princípio o
equilíbrio financeiro que leve à completa realização dos seus projetos, observando os
três itens a seguir servem como indicadores da sustentabilidade financeira da
Instituição:
I - O volume desses recursos financeiros, além das receitas originadas a partir de suas
atividades fins, vem demonstrando-se constante de maneira a garantir o equilíbrio e
crescimento econômico da Instituição;
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II - Os sistemas financeiros informatizados e íntegros, o que possibilita monitorar
adequação das atividades e também garantir que os registros legais, financeiros e
econômicos estejam disponíveis e sejam compatíveis com as necessidades operacionais;
III - As demonstrações contábeis são anualmente preparadas e, posteriormente,
auditadas por empresas independentes.
O planejamento e orçamento do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU acontece anualmente, ressalta-se ainda que, ao longo do
ano realiza-se revisões mensais com a participação de todas as áreas da Instituição,
tomando-se ações de correção, nos casos onde são necessárias. Os registros de todas as
atividades que originam as receitas da Instituição, são devidamente registradas em seus
sistemas, obedecendo a todos às exigências legais e fiscais. O mesmo pode ser dito para
os custos e investimentos realizados pela Instituição.
O processo de desenvolvimento e acompanhamento da gestão acadêmica e
administrativa da FMU far-se-á com base em orçamento anual, podendo ser desdobrado
em orçamentos de cursos e setoriais. Todavia, o processo de construção do orçamento
privilegia a participação dos gestores de todos os níveis da estrutura organizacional.
Os gestores acadêmicos e administrativos participam ativamente da elaboração
do orçamento anual, prevendo os investimentos e despesas para o referido ano, tendo
como foco suprir e atender as necessidades apontadas pela comunidade acadêmica, por
meio de pesquisa de satisfação no âmbito do processo de autoavaliação.
Além da participação na elaboração, os gestores acadêmicos e administrativos,
acompanham a execução do orçamento anual, atuando para as adequações
orçamentárias necessárias e tomada de decisões pautadas nesse planejamento, sem
deixar de suprir as lacunas de eficiência e eficácia e garantir a qualidade de ensino e
serviços prestados.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento orçamentário
é o Sistema Oracle People Soft, que foi projetado para atender aos requisitos de
negócios mais complexos e permite que as organizações aumentem a produtividade,
agilizem o desempenho de negócios e ofereçam um menor custo de propriedade. Nele
é possível controlar o orçamento anual disponível e consultar valores gastos
mensalmente, permitindo: maior domínio sobre a gestão financeira estratégica;
agilidade no acompanhamento orçamentário; evolução dos dados como ferramenta
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gerencial; reuniões periódicas com os gestores, de maneira a deixar claro as principais
variações e ações para adequação.
Ademais os gestores são capacitados para a gestão de recursos, por meio de
compartilhamento de informações entre as áreas e reuniões periódicas para
acompanhamento e monitoramento dos resultados e elaboração de planos de ação para
garantir que as metas sejam, de fato, alcançadas.
A utilização dos recursos financeiros disponibilizados pela Instituição inclui a
elaboração prévia de estudos de viabilidade econômico-financeira como condição para
sua aprovação. Isto, entretanto, não desconsidera os estudos e relevância social das
ações e projetos.
Com o objetivo de manter os líderes de todas as instituições da Rede Laureate
alinhados sobre os desafios futuros e também sobre o andamento dos objetivos
estabelecidos para cada ano, semestralmente é realizado um evento para análise dos
últimos movimentos das instituições da Rede e calibração dos próximos desafios.
Diante do descrito, o orçamento considera as análises do relatório de avaliação
interna, tendo a ciência, participação e acompanhamento das instâncias gestoras e
acadêmicas, as quais são capacitadas para a gestão de recursos e também tomam
decisões internas orientadas pelo orçamento institucional, destacando-se, assim,
participação da comunidade interna.
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13 INFRAESTRUTURA FÍSICA
A infraestrutura física e material obteve ganhos consistentes no período do PDI
anterior, apresentando também um importante plano de expansão para o período
vigente. Todos os aspectos deste PDI foram minuciosa e criteriosamente analisados
pelas áreas responsáveis, considerando os resultados prévios atingidos e discutindo os
objetivos previstos para o período em questão.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui um
plano de melhorias e expansão, respaldado no planejamento a longo prazo da
instituição que levou em consideração a prioridade na tomada de decisão, o
atendimento a legislações aplicáveis e vigentes e as solicitações do corpo docente e
discente realizado nas pesquisas da CPA, afim de proporcionar maior conforto e
comodidade para a comunidade acadêmica, por meio de diversas ações de melhoria na
infraestrutura predial.
O Centro Univeristário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem sua
sede localizada na Avenida Santo Amaro, 1.239 – Vila Nova Conceição.
O agrupamento dos cursos e atividades afins, prioritariamente por área de
conhecimento, tem o objetivo de garantir à comunidade acadêmica toda a
infraestrutura necessária à realização de suas atividades em um único espaço físico.
A infraestrutura do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU materializa a preocupação da Instituição em cumprir a sua missão, expandindo o
acesso à educação superior de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento
regional. Concebe-se que a infraestrutura é de fundamental importância para dar
suporte às atividades institucionais e possibilitar um ambiente propício as atividades de
ensino, pesquisa, extensão e gestão educacional.
Todas as unidades que compõem o campus do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU têm instalações que satisfazem aos critérios
de adequação, conforto, estética e manutenção, atendendo às necessidades do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. As diferentes dependências
possuem o espaço físico adequado para o tipo de atividade a que se destinam, têm boa
acústica e ajustam-se aos padrões em termos de iluminação e ventilação. Os mobiliários
e equipamentos necessários correspondem às exigências e recebem cuidados em
termos de ergonomia, limpeza e manutenção.
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Os Cursos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
estão distribuídos num complexo de edifícios formados por sete campi, com área
construída de aproximadamente 204.457 m², todos situados no Município de São Paulo
em locais com diferentes opções de acesso. Os espaços físicos nos diversos campi do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU são sumarizados na
tabela abaixo e descritos, em detalhes, na sequência deste documento:
CAMPUS

Itaim

Liberdade

Morumbi
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LOCAL

Prédio 15

Prédios 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 16, 17, 18, 20,
25, 26, 39, 43 e 44

Prédio 19

ÁREA TOTAL
CONSTRUÍDA

4.540,54m²

DESCRIÇÃO SINTÉTICA
O campus possui 35 salas de aulas, infraestrutura
administrativa e financeira, refeitório, sala dos
professores, sala de coordenadores, central de
atendimento ao aluno, laboratórios, banheiros
adaptados conforme a legislação, área de
concentração, praça de alimentação, auditório e
biblioteca.

204.457,05m²

O campus possui 285 salas de aulas, infraestrutura
administrativa e financeira, refeitório, sala dos
professores, sala de coordenadores, central de
atendimento ao aluno, laboratórios, banheiros
adaptados conforme a legislação, área de
concentração, praça de alimentação, lojas,
livrarias, auditórios, biblioteca e neste campus está
concentrado o polo de ensino a distância.

9.029,69m²

O campus possui 57 salas de aulas,
infraestrutura administrativa, Reitoria, sala da
Comissão Própria de Avaliação (CPA), sala do
Núcleo de Apoio Discente e Docente (NADD),
sala da Ouvidoria, sala do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), sala do Núcleo de Ensino
a Distância (NEAD), sala dos professores, sala
de coordenadores, central de atendimento ao
aluno, laboratórios, Maqueteria, banheiros
adaptados conforme a legislação, área de
concentração, praça de alimentação,
auditório, elevador adaptado e biblioteca.
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CAMPUS

LOCAL

Ponte
Estaiada
(Hovet Prédio 33
Hospital
Veterinário)

PósGraduação

Prédio 42

ÁREA TOTAL
CONSTRUÍDA

DESCRIÇÃO SINTÉTICA

6.398,65m²

O campus possui 18 salas de aulas,
infraestrutura administrativa e financeira, sala
dos professores, sala de coordenadores, sala
de estudos, pós-graduação, central de
atendimento ao aluno, copa, lojas,
ambulatório, UTI, Ultrassom, Farmácia, RaioX, Centro Cirúrgico, sala pós cirurgia, sala de
recuperação, baia de cavalo, baia de
ruminante, baia de bovino, sala de silo, baia
canil, baia gatil, sala DML, sala de
paramentação, sala de preparo, sala de laudo,
sala escura, triagem, câmara fria, sala de
esterilização, lavanderia, laboratórios, sala de
conservação, oncologia, biblioteca, banheiros
e elevadores adaptados conforme a
legislação, área de concentração e praça de
alimentação.

3.344,61m²

O campus possui 60 salas de aulas, infraestrutura
administrativa, sala dos professores, sala de
coordenadores, central de atendimento ao aluno,
laboratórios, banheiros adaptados conforme a
legislação, área de concentração e praça de
alimentação.
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CAMPUS

Santo Amaro

Vila
Mariana I

Vila
Mariana II

LOCAL

Prédios 14,29,30 e
31

Prédio 23

Prédios 35 e 36

ÁREA TOTAL
CONSTRUÍDA

DESCRIÇÃO SINTÉTICA

24.207,25m²

O campus possui 77 salas de aulas, infraestrutura
administrativa, sala dos professores, sala de
coordenadores, sala do Núcleo Docente
Estruturante (NDE), central de atendimento ao
aluno, laboratórios, clínica, sala de ossos, sala de
controle de qualidade microbiótica, sala de
atendimento, sala de espera, centro radiológico,
câmara escura, farmácia, radiologia, vestiário,
refeitório, sala de pesquisa, clínica de psicologia,
clínica de fonoaudiologia, consultórios de
psicologia, ginásio de fisioterapia, sala de coleta,
sala de supervisão, sala de atendimento individual,
sala de atendimento grupal, brinquedoteca, sala
de TI, laboratório de musicoterapia, laboratório de
informática, laboratórios híbridos, audiologia
clínica, setor de otoneurologia, auditório,
banheiros adaptados conforme a legislação, área
de concentração e praça de alimentação.

9.985m2

O campus possui 28 salas de aulas,
infraestrutura administrativa e financeira, sala
de coordenadores, sala de professores,
secretaria, biblioteca, laboratórios, banheiros
adaptados conforme a legislação, área de
concentração, praça de alimentação e
maqueteria.

5.453m2

O campus possui 34 salas de aulas, sala de
áudio, infraestrutura administrativa e
financeira, sala de coordenadores, sala de
professores, secretaria, biblioteca,
laboratórios de modelagem e oficina,
biblioteca, banheiros adaptados conforme a
legislação, área de concentração, praça de
alimentação e maqueteria.

QUADRO 32 - DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DOS CAMPI FMU.
FONTE: DIRETORIA DE OPERAÇÕES
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Os campi dispõem de planta baixa com memorial descritivo atualizado,
indicando a relação de todos os espaços, incluindo os destinados à divulgação das
informações de interesse da comunidade acadêmica.
O agrupamento dos cursos e atividades afins, prioritariamente por área de
conhecimento, tem o objetivo de garantir à comunidade acadêmica toda a
infraestrutura necessária à realização de suas atividades em um único espaço físico.
A distribuição espacial dos campi considera a facilidade de acesso e segurança,
sendo seu projeto arquitetônico concebido de forma a tornar a Instituição social e
ambientalmente acolhedora. Os prédios são segmentados por Campi, permitindo uma
melhor gestão das respectivas unidades, as quais são submetidas a planos de
conservação e manutenção mensal, trimestral, semestral e anual de acordo com a
especificidade.
Cumpre destacar que o plano físico de expansão da infraestrutura Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU se coaduna com as
perspectivas de crescimento das vagas e de número de alunos dos cursos previstas neste
PDI, além da infraestrutura para desenvolvimento das atividades de pesquisa e
extensão.
Visando o atendimento da evolução institucional, a expansão da infraestrutura
física contempla um estudo completo quanto as necessidades de salas de aula, salas de
professores, salas de professores em tempo integral, bibliotecas, áreas de apoio
acadêmico, áreas administrativas, conveniência e sanitários.
Ademais, destaca-se a atuação de uma equipe multidisciplinar que atuou no
planejamento e atende, rigorosamente, aos requisitos previstos no Decreto 5296/2004,
referente à acessibilidade de pessoas portadores de deficiência ou mobilidade reduzida,
em todos os Campus.
A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos campi e de
todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais, além
do controle e conservação do patrimônio do Centro Universitário, da segurança
patrimonial e de proteção à vida. A Área de Operações também é responsável pela
avaliação periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção patrimonial. Além
disso, a CPA implementa a pesquisa de infraestrutura e serviços. Esta é mais uma das
oportunidades disponibilizadas para a avalição da infraestrutura dos campi.
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13.1 Instalações administrativas
As instalações administrativas são projetadas para permitir um ambiente de
trabalho e convívio agradável e o pleno desenvolvimento das funções inerentes à cada
área. O espaço físico é climatizado, com metragem adequada ao número de
colaboradores, mobiliário próprio, além de iluminação artificial e natural.
A iluminação artificial de todos os espaços, em todos os campi, é nova e
moderna, sendo utilizadas lâmpadas de LED, o que aumenta a potência da iluminação e
vai ao encontro da gestão eficiente e sustentável praticada pelo Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU.
As instalações da instituição são amplas, com boa sinalização e nas condições de
acessibilidade, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2015, da
ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N°
7.611/2011, na Portaria N° 3.284/2003 e atendendo às determinações da Comissão
Permanente de Acessibilidade (CPA), órgão colegiado da Prefeitura do Município de São
Paulo, que realiza vistorias e análise de projetos para a eliminação de barreiras
arquitetônicas e de comunicação na cidade, onde se encontram protocolados os
projetos das instalações físicas da IES.
Os prédios da instituição dispõem de recursos e sistemas que auxiliam os
discentes, docentes e corpo técnico-administrativo com deficiência e/ou mobilidade
reduzida em suas atividades acadêmicas e administrativas, tais como sinalizações em
braile, pisos táteis, teclado em braile, scanner para leitura de livro nas bibliotecas,
softwares específicos, cadeiras e carteiras para obesos, mesas para cadeirantes, balcões
e guichês acessíveis, entre outros. Ademais, destaca-se a atuação da equipe
multidisciplinar, especializada em acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida,
que atua no planejamento/execução dos requisitos referentes à acessibilidade de
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, atendendo todos os Campi e
respectivas unidades.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta com
8 Campi: Liberdade, Santo Amaro, Vila Mariana I, Vila Mariana II, Itaim Bibi, Morumbi,
Ponte Estaiada e Pós-Graduação, sendo que a Sede (Campus Santo Amaro) está situada
em local privilegiado da capital de São Paulo, que liga o bairro do Itaim Bibi ao bairro de
Santo Amaro, a mais importante ligação do centro com a zona sul, próxima ao famoso
parque do Ibirapuera.
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Ao todo, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
dispõe de aproximadamente 190.737,63 m² de área construída, sendo distribuída da
seguinte forma: (1) Campus Liberdade: 120.523,29 m²; (3) Campus Santo Amaro (Sede)
27.974,74 m²; (4) Campus Vila Mariana I 10.353,19 m²; (5) Campus Vila Mariana II
5.253,72 m²; (6) Campus Itaim Bibi 5.376 m²; (7) Campus Morumbi 9.029,69 m²; (8)
Campus Ponte Estaiada 7.830 m² e (2) Campus Pós-Graduação 4.397 m².
A distribuição espacial dos Campi do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU considera a facilidade de acesso e segurança, sendo seu
projeto arquitetônico concebido de forma a tornar o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU social e ambientalmente acolhedora. Os
prédios que têm proximidade geográfica são agrupados por campus, permitindo uma
melhor gestão das respectivas unidades, as quais são submetidas a um plano anual de
conservação e manutenção, atendida por uma equipe de operações com artífices,
eletricistas, encanadores, telhadistas, técnicos de refrigeração, agentes de limpeza,
segurança, bombeiros além do staff da instituição.
As diferentes dependências possuem o espaço físico adequado para o tipo de
atividade a que se destinam, seguindo o seu organograma apresentado no PDI,
considerando gestores, órgãos e setores da instituição, com boa acústica e ajustando-se
aos padrões em termos de iluminação e ventilação. Os mobiliários e equipamentos
necessários correspondem às exigências e recebem cuidados em termos de ergonomia,
limpeza e manutenção. Destaca-se a atuação de uma equipe multidisciplinar que planeja
e implementa, rigorosamente, os requisitos referentes à acessibilidade de pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida, em todos os Campi.
As instalações administrativas atendem plenamente aos requisitos de:
disponibilidade

de

equipamentos,

dimensões

em

função

das

vagas

previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade,
conservação, comodidade, identificação e segurança.
Nas coordenações acadêmicas e demais espaços de atendimento, há recepção,
sala de espera, sala de reunião e sala de atendimento individual com acessibilidade,
segurança e uma equipe treinada para o pronto-atendimento. Os colaboradores
possuem espaços com mobiliários e equipamentos adequados, sala climatizada e com
tamanho e dimensões projetadas para o bom exercício do trabalho.
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As Áreas de Recursos Humanos, Operações, Financeira, Comunicação e
Marketing, Regulação e Suporte Acadêmico, Secretaria Geral, Call Center,
Departamento de TI, Jurídico e o Núcleo de Ensino a Distância (NEaD) estão localizados
na região central de São Paulo em edifícios com área de aproximadamente 4.540,86 m2.
Todas essas instalações são de dimensões apropriadas ao número de usuários, dispõem
de boa acústica, iluminação, mobiliário e limpeza.
A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos campi e de
todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais, além
do controle e conservação do patrimônio do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, da segurança patrimonial e de proteção à vida. A área de
operações também é responsável pela avaliação periódica dos espaços e gerenciamento
da manutenção patrimonial. Além disso, a CPA implementa a pesquisa de infraestrutura
e serviços. Esta é mais uma das oportunidades disponibilizadas para a avalição da
infraestrutura dos campi.
Cumpre destacar que o plano físico de expansão da infraestrutura do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU se coaduna com as
perspectivas de crescimento das vagas e de número de alunos dos cursos, além da
infraestrutura para desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão.
A guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica fica sob
a responsabilidade da Secretaria Geral, ocorrendo por meio físico e digital, sendo
disponibilizada a qualquer tempo para a CPA e avaliações in loco do INEP, quando da
autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos e
recredenciamento institucional. Cabe ressaltar que o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, atendendo ao Decreto nº9.235/2017, possui
o projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que garanta
a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos
originais.
A área de Tecnologia da Informação tem trabalhado na continuidade dos
esforços de melhorias da infraestrutura, buscando inovações tecnológicas diferenciadas
para sustentar o crescimento constante do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU no que diz respeito a recursos de hardware e software.
De forma a criar soluções inovadoras e permitir o acesso livre aos computadores e à
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rede de internet, foram disponibilizados recursos em áreas acadêmicas para atender as
necessidades extraclasse.
Em relação ao uso de recursos tecnológicos diferenciados, a FMU conta com
projetores em salas de aulas. Muitas vezes, as salas de aulas são utilizadas para
capacitações, reuniões administrativas ou pedagógicas, convenções etc. Os campi são
monitorados por sistema de CFTV e as salas de reuniões dispõem de projetor, tela de
projeção e monitor de TV. Todos os computadores administrativos têm acesso a todos
os aplicativos do Office 365: Calendário, Class Notebook, Delve, Dynamics 365, Excel,
Flow, Forms, OneNote, Outlook, Pessoas, Planner, Power BI, PowerApps, PowerPoint,
SharePoint, Staff Notebook, StaffHub, Stream, Sway, Tarefas, Teams, To-Do, Vídeo,
Word, Yammer e, com destaque, o OneDrive, diretório compartilhado onde são
arquivados os documentos institucionais e que pode ser acessado de qualquer lugar.
Mais ainda, a ferramenta Skype for Business é amplamente utilizada. Por meio dela são
feitas reuniões, evitando a logística do deslocamento e economizando o tempo de
todos. Outro destaque é o Blackboard, que também é utilizado como repositório de
materiais de treinamentos etc. Conta ainda com Webspaces, que são compostos por
bancadas, cadeiras e máquinas disponíveis para que a comunidade acadêmica possa
utilizar os equipamentos sem precisar ir ao laboratório de informática.
13.2 Salas de aula
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui um
total de 623 salas de aulas distribuídas em seus Campi, com uma metragem mínima de
60,54m2, que garantem o pleno atendimento ao número de alunos existente e ao
previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos da instituição.
As salas de aula têm os aspectos de limpeza, iluminação, acústica, acessibilidade,
conservação e comodidade plenamente atendidos. A iluminação artificial nas salas de
aula em todos os campi, é nova e moderna, sendo utilizadas lâmpadas de LED, o que
aumenta a potência da iluminação e vai ao encontro da gestão eficiente e sustentável
praticada pela instituição. Possuem também metragem adequada ao número de
discentes e mobiliário próprio.
As salas de aula contam com acesso à internet, projetores fixos ou operam em
regime de reserva antecipada, caixas de som, lousas e carteiras confortáveis. Suas
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carteiras ou mesas são de fácil manuseio, o que permite configurações espaciais
variadas adequadas às diferentes estratégias de ensino-aprendizagem.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta em
seu plano de expansão com a padronização de todas as salas de aula até o ano de 2022,
de acordo com o Book Padrão, que contempla a troca de mobiliário para móveis com
design atual e maior conforto, atendendo às normas sobre ergonomia; troca de lousa,
utilizando como padrão lousas brancas ou em vidro; instalação de data show acoplado
ao teto e computadores com acesso à internet para uso do docente, promovendo maior
conforto e comodidade para os docentes e alunos, bem como o uso de recursos de
informática e audiovisuais durante as aulas.
Aos requisitos referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida, em todos os Campi as salas de aula da IES contam com carteiras
para obeso, mesas adaptadas para cadeirantes, pisos táteis e sinalização em braile.
A alocação das turmas nas salas de aulas de cada campus está condicionada ao
número de discentes para cada curso/turma e a capacidade de cada sala de aula.
Além das salas de aulas tradicionais, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, em cumprimento à sua proposta pedagógica e à utilização
das metodologias ativas de aprendizagem, dispõe de 10 salas chamadas “Ponto Com”
nos campi Liberdade e Santo Amaro. Trata-se de um projeto piloto, implantado em
2018-2 e que, a partir da avaliação dos alunos e docentes, conduzida pela CPA, poderá
ser melhorado e ampliado. No planejamento de longo prazo da IES, já estão previstos,
até 2022, investimentos para a implantação de mais 40 salas “Ponto Com”. As salas
“Ponto Com” têm um conjunto de ferramentas tecnológicas que tornam a aula mais
dinâmica e oportuniza que o tempo dedicado às interações e ao aprendizado seja
utilizado de maneira mais eficiente e eficaz, uma vez que procedimentos operacionais e
manuais deixam de ser o foco por conta do uso intensivo de tecnologia. Destaca-se, por
exemplo, o uso de mais de um projetor em sala, sendo um interativo e outro dedicado;
há um sistema de som estéreo na sala, conectado com o microfone headset utilizado
pelo docente; a parede principal é de fórmica branca, permitindo a escrita em qualquer
parte. Entre tantas outras inovações no ambiente, em breve, a verificação da frequência
dos discentes poderá ser realizada por meio eletrônico seguro, não sendo mais
necessária a operacionalização da chamada pelo docente.
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Ademais, a Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos
campi e de todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços
gerais, além do controle e conservação do patrimônio, da segurança patrimonial e de
proteção à vida, da avaliação periódica dos espaços e do gerenciamento da manutenção
patrimonial, incluindo as salas de aula. Para isso, a Área de Operações conta com normas
consolidadas e institucionalizadas para a gestão desses itens. Além disso, a CPA
implementa a pesquisa de infraestrutura e serviços. Esta é mais uma das oportunidades
disponibilizadas para a avalição da infraestrutura dos campi, inclusive das salas de aulas.
Desta forma, as salas de aula atendem às necessidades institucionais, estando
adequadas às atividades e à acessibilidade, além de possuírem recursos tecnológicos
diferenciados.
13.3 Auditórios
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe de
11 auditórios localizados em seus campi, totalizando 2804,48 m², utilizados para
realização de eventos acadêmicos de caráter institucional ou no âmbito dos cursos como
palestras, cerimônias, aulas magnas e eventos especiais. Todos os auditórios são
multifuncionais, dotados de equipamentos, como sistema de áudio e vídeo próprio,
possuem conforto, excelente acústica, acessibilidade a todos os públicos, sistema de
climatização, acesso à internet (cabeada e sem fio) e iluminação adequada.
Quanto à acessibilidade, o auditório dispõe de recursos e sistemas que auxiliam
todos os públicos com deficiência e/ou mobilidade reduzida, tais como: sinalizações em
braile, pisos táteis, cadeiras para obesos, espaço reservado para cadeirantes, rampa
para acesso ao púlpito, entre outros.
Em alguns espaços, existe uma estrutura de suporte para garantir ainda mais
conforto e qualidade, como cabine de som e foyer para recepções. Eles garantem o
atendimento das demandas de realização de eventos internos e externos, promovidos
pelos cursos, pelos alunos e docentes, ou mesmo a realização de eventos institucionais,
seguindo as premissas estabelecidas na Política de Uso de Auditórios e Procedimento
para Sublocação/Cessão de espaços e Parcerias.
O auditório conta a existência de recursos tecnológicos multimídia e de
equipamentos para videoconferência. O sistema de áudio e vídeo garante que os eventos
que ocorrem nesses espaços possam ser retransmitidos para salas de aula, ampliando
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assim confortavelmente o número de assentos, permitindo também a realização de
videoconferências com transmissão de boa qualidade, de qualquer parte do mundo para
qualquer parte do mundo.
A FMU conta com os seguintes auditórios:

Prédio

Auditório

Capacidade

1

Ulisses Guimarães

191

7

Paulo Guaracy

249

14

Eryclides Zerbini

334

15

Roberto Campos

260

16

Nelson Carneiro

249

17

Casa Metropolitana Do Direito

274

19

Otavio Farias

230

23

Dona Julia

101

43

Liberdade (Brigadeiro)

200

QUADRO 33 - DISTRIBUIÇÃO DOS AUDITÓRIOS DA FMU
FONTE: DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Os auditórios são intensamente utilizados ao longo de todo o período letivo e
podem ser reservados pelos Cursos mediante preenchimento de formulário e
verificação de disponibilidade. Técnicos de áudio e vídeo são enviados aos auditórios
para apoio durante os eventos realizados.
Desta forma, os auditórios atendem às necessidades institucionais, garantindo a
acessibilidade, o conforto, o isolamento e a qualidade acústica, possuem recursos
tecnológicos multimídia, conexão à internet, equipamentos para videoconferência e conta
com normas consolidadas e institucionalizadas para sua gestão e funcionamento.
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13.4 Sala de professores
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui 18
salas de docentes e mais 6 salas de docentes Tempo Integral, totalizando 24 salas com
1.382,08 m2 distribuídas entre os seus campi, que contam com sofás, cadeiras, mesas,
armários, bem como locais para guarda de materiais didáticos e pessoais. O ambiente
proporciona conforto e comodidade para que o docente possa interagir com seus pares
e desenvolver suas atividades relativas à docência fora da sala de aula, constituindo-se
em um espaço agradável que contribui para a integração docente. Com dimensões
compatíveis a cada Campus, as salas dos docentes dispõem de área climatizada,
mobiliários modernos, confortáveis e ergonômicos, acessíveis também para pessoas
deficientes e/ou com mobilidade reduzida, contando com cadeira para obeso, mesas
com dimensão para o conforto de cadeirantes e sinalização em braile. Além disso, as
salas dos docentes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
possuem computadores com acesso à internet, além de disponibilizar café e água.
Juntamente às salas dos docentes, encontram-se as Centrais de Atendimento ao
Docente (CADs), que contam com equipe para apoio técnico-administrativo, sendo o
setor responsável pelo suporte às atividades da docência, além da gestão do ponto, de
reservas de salas de aula, disponibilidade de equipamentos e serviço de reprografia e
impressões. As CADs possuem estrutura adequada às necessidades de trabalho para
darem o devido apoio aos docentes. As 18 salas dos docentes e as CADs juntas, ocupam
uma área toda de 1.105,98 m2.
Todos os campi do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
dispõem de espaços de trabalho para professores em tempo integral, adequado para
que os mesmos possam desenvolver suas atividades fora de sala de aula, nas instalações
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. As salas são
acessíveis, dotadas de mobiliário próprio, iluminação artificial e metragem adequada
para o bom desenvolvimento dessas atividades, com a avaliação periódica e normas de
utilização do ambiente conforme a Plano de Gerenciamento e Manutenção de
Infraestrutura. Existem outros espaços para os professores que desenvolvem atividades
específicas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, como
os professores que atuam no stricto sensu ou mesmo nas coordenações de curso.
Os computadores das Salas dos Docentes e CADs dispõem de recursos
tecnológicos diferenciados, por meio do acesso a todos os aplicativos do Office 365:
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Calendário, Class Notebook, Delve, Dynamics 365, Excel, Flow, Forms, OneNote, Outlook,
Pessoas, Planner, Power BI, PowerApps, PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook,
StaffHub, Stream, Sway, Tarefas, Teams, To-Do, Vídeo, Word, Yammer e, com destaque,
o OneDrive, diretório compartilhado onde são arquivados os documentos institucionais
e que pode ser acessado de qualquer lugar. Mais ainda, a ferramenta Skype for Business
é amplamente utilizada. Por meio dela, podem ser feitas reuniões, evitando a logística
do deslocamento e economizando o tempo de todos, quando necessário. Outro
destaque é a possibilidade de acesso por meio dos computadores às capacitações
disponibilizadas na modalidade a distância para os docentes no Blackboard; Portal
Docente na Extranet, para lançamento de frequências e notas; acervo virtual das
bibliotecas; Intranet, onde podem acessar diversos sistemas de Recursos Humanos,
além de editais, documentos institucionais e notícias internas; e o Portal RH: sistema
que dá acesso ao contracheque dos docentes pode ser acessado de qualquer lugar,
inclusive de casa. As salas dos docentes também dispõem de teclado em braile.
Vale ressaltar que todos os docentes do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU têm acesso gratuito a licenças completas do Office 365
para os seus computadores pessoais, se assim desejarem, bem como a um email institucional.
As reuniões de NDEs e Colegiados são realizadas em salas de reuniões próprias
para essa finalidade, não ocupando o espaço da Sala dos Docentes.
Todos os campi da FMU dispõem de espaços de trabalho para professores em
tempo integral, adequado para que os mesmos possam desenvolver suas atividades fora
de sala de aula, nas instalações da Instituição. As salas são acessíveis, dotadas de
mobiliário próprio, iluminação artificial e metragem adequada para o bom
desenvolvimento dessas atividades, com a avaliação periódica e normas de utilização do
ambiente conforme a Plano de Gerenciamento e Manutenção de Infraestrutura. Existem
outros espaços para os professores que desenvolvem atividades específicas, como os
professores que atuam nas coordenações de cursos.
Ademais, a Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos
campi, pela manutenção patrimonial e por todos os itens relacionados à infraestrutura
física, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de equipamentos, controle e
conservação do patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, além da avaliação
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periódica dos espaços, incluindo as Salas dos Docentes e suas respectivas Centrais
de Atendimento ao Docente. A Área de Operações conta com normas consolidadas e
institucionalizadas para a gestão desses itens. Além disso, na pesquisa realizada
pela CPA, os docentes têm a oportunidade de avaliar a Sala dos Docentes, além de
outras infraestruturas e dimensões.
Desta forma, as Salas dos Docentes de todos os Campi estão adequadas às
atividades e atendem às necessidades institucionais e aos requisitos de quantidade,
conforto,

dimensão,

limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

segurança,

acessibilidade, inclusive com sinalização em Braile, conservação e infraestrutura de
informática, contando com normas consolidadas e institucionalizadas para a sua gestão
e funcionamento e possuem recursos tecnológicos diferenciados.
13.5 Central de Atendimento Docente
A Central de Atendimento ao Docente (CAD) é um ambiente de suporte e
facilitação das atividades do docente, contribuindo para que a aula do professor
aconteça conforme planejado. Para que isso ocorra da melhor forma, a CAD tem por
objetivos: acompanhar as reservas de salas, disponibilizar materiais necessários à
metodologia da sala de aula, organização e arquivamento dos diários de classe, atender
as solicitações de reprografias, impressões de listas de assinaturas, solicitação de
alterações de registros, e estar disponível a atender as demandas emergentes que
envolvam o docente.
As CADs estão disponíveis nas 14 Unidades nos 8 Campi da FMU sendo: a)
Liberdade – Prédio 10 ; b) Liberdade – Prédio 13; c) Liberdade – Prédio 20; d) Itaim –
Prédio 15; e) Morumbi – Prédio 19; f) Vila Mariana I – Prédio 23; g) Liberdade – Prédio
26; h) Sto. Amaro – Prédio 31; i) Ponte Estaiada/Hovet – Prédio 33 ; j) Vila Mariana II –
Prédio 36 ; l) Liberdade – Prédio 42; m) Brigadeiro – Prédio 43 ; n) Liberdade CMD –
Prédio 11; o) Complexo Taguá . Todas elas contemplam pessoal de apoio técnicoadministrativo nos três turnos de funcionamento, que dão suporte nas demandas de
infraestrutura, bem como a disponibilização de impressoras, materiais necessários ao
docente, informática, rede Wi-Fi, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
conservação e comodidade, constituindo-se em um ambiente agradável que contribui
para a integração docente.
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13.6 Espaço de trabalho para professores em Tempo Integral
Todos os Campi do Centro Universitário FMU dispõem de espaços de trabalho
para professores em tempo integral, dimensionados de maneira adequada, sendo 6
salas exclusivas para professores em tempo integral que ocupam uma área total de
276,10 m2, de modo a viabilizar suas ações acadêmicas e planejamento didáticopedagógico, tais como: estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento,
avaliação e orientação de alunos.
Esses espaços são organizados em dois formatos:
a) coletivo, que permite maior interação e integração entre os docentes; e
b) individual, que garante a privacidade necessária para uso dos recursos,
atendimento aos alunos e orientandos. Ambos formatos dispõem de local para guarda
de material e equipamentos pessoais, assim como da adequada infraestrutura
tecnológica necessária para o desenvolvimento das atividades.
As salas são acessíveis, dotadas de mobiliário próprio, iluminação artificial e
metragem adequada para o bom desenvolvimento dessas atividades, com a avaliação
periódica e normas de utilização do ambiente conforme a Plano de Gerenciamento e
Manutenção de Infraestrutura. Existem outros espaços para os professores que
desenvolvem atividades específicas da Instituição, como os professores que atuam no
stricto sensu ou mesmo nas coordenações de curso.
13.7 Espaço para atendimento aos discentes
A FMU dispõe de uma ampla estrutura de atendimento aos alunos que atende
as necessidades institucionais. São diversas áreas distribuídas em ambientes específicos
destinados para atendimento aos alunos garantindo, inclusive, atendimento
individualizado e reservado, como:
a) Central de Atendimento ao Aluno (CAA) e Central de Atendimento
ao Candidato (CAC): disponíveis em todos os campi, durante
todos os turnos, têm como objetivo atuar como canal de
atendimento e comunicação entre a FMU e o aluno, no que diz
respeito aos registros acadêmicos e financeiros. São dotadas de
equipe especializada e sistemas de suporte que permitem o
rápido atendimento dos alunos em suas demandas. Os serviços
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da CAA e CAC contemplam desde o acolhimento e integração
formal do discente quando do seu ingresso na Instituição até a
orientação frente às necessidades com que se depara ao longo de
sua formação. Além disso, a CAA e CAC prestam suporte
processual para a Comissão Local de Acompanhamento e
Controle Social (COLAPS) para o ProUni e FIES;
b) Secretaria Geral: a órgão responsável pelos controles, registros e
atendimentos as demandas da comunidade acadêmica que
permeiam toda a vida acadêmica do aluno, como processo
seletivo, emissão de documentos, acompanhamento e controle
dos registros de notas e faltas, regime domiciliar, colação de grau,
emissão de diplomas e etc.;
c) Ouvidoria: canal que recebe e investiga denúncias, de forma
independente e crítica, informações, reclamações e sugestões
encaminhadas por membros das comunidades interna e externa,
a partir de demanda espontânea;
d) Coordenações de Curso de Graduação e Pós-Graduação:
responsável pela gestão administrativa e pedagógica dos cursos,
e que também realiza atendimento para suprir as suas demandas
acadêmicas e administrativas. Os atendimentos são realizados
mediante agendamento prévio em salas de atendimento
individual;
e) Global Office: departamento que promove a empregabilidade e
internacionalidade focado nos alunos e também egressos, além
de outras ações. Os atendimentos são realizados em horários
divulgados na página da FMU na Internet;
f) Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAP): apoia os alunos
com deficiências e necessidades especiais, inclusive déficits
cognitivos e outros, no processo de aprendizagem, por meio de
acolhimento e orientações, assegurando condições de ingresso e
permanência, oferecendo o apoio necessário com suporte de
“métodos,

técnicas,

recursos

educativos

e

organização
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específicos, para atender às suas necessidades”, conforme dispõe
o artigo 58 da Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96;
g) Núcleo de Educação a Distância (NEaD): setor responsável por
planejar, coordenar e articular, interna e externamente, as ações
voltadas para ensino a distância, incluindo suporte técnico aos
alunos;
h) Biblioteca: o Sistema Integrado de Bibliotecas atende aos seus
usuários por meio de serviços prestados como reserva,
empréstimo, renovação, consulta ao catálogo do acervo
bibliográfico e acesso as bases de dados de periódicos indexados
e portais de livros eletrônicos;
Os principais serviços são oferecidos em todos os campi, tendo no
Campus Liberdade a principal estrutura de atendimento.
Todos os espaços dispõem de recursos tecnológicos e mobiliário
adequados para a finalidade, além de garantir acessibilidade para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida, conforto para todos os usuários e atender
plenamente no que tange a equipamentos, tamanho, iluminação, acústica,
ventilação, conservação e comodidade. Para isso, os espaços de atendimento aos
alunos contam com sinalizações em Braille, pisos táteis no percurso, cadeiras
para obesos, espaço reservado para pessoas em cadeiras de rodas (PCR), balcões
e guichês rebaixados etc.
Nas centrais de atendimento são utilizados sistemas eletrônico de filas,
permitindo atendimento prioritário para que o serviço ocorra com maior efetividade,
sempre buscando o menor tempo de espera possível e a solução das demandas num
único ambiente.
Os espaços são devidamente sinalizados, contando com iluminação e
climatização adequados e equipes de apoio treinadas para promover o melhor
atendimento.
Evidenciando as variadas formas de atendimento, tem-se também os veículos de
atendimento virtual, como:
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a) Aluno Online FMU: canal exclusivo de comunicação e atendimento da FMU
para seus alunos. Neste ambiente virtual, o aluno encontra informações e serviços
acadêmicos e financeiros, comunicados importantes, campanhas e eventos, realiza sua
rematrícula on-line, tem acesso às suas notas, matriz curricular, atividades
complementares, acesso à biblioteca, Guia do Aluno, abertura de requerimentos,
solicitação de documentos, dentre outros serviços importantes para sua rotina
acadêmica;
b) Aplicativo FMU Mobile: propicia o acesso ao cotidiano acadêmico, em
qualquer lugar que o aluno estiver, pelo smartphone e tablet;
c) Ouvidoria: canal que recebe e investiga denúncias, de forma independente e
crítica, informações, reclamações e sugestões encaminhadas por membros das
comunidades interna e externa, a partir de demanda espontânea;
d) Redes Sociais: Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube que atualmente também
se configuram como espaços de atendimento, uma vez que as postagens dos alunos
sobre a FMU são acompanhadas e respondidas, adequadamente;
e) E-mail Institucional e do Coordenador de Curso: para o qual são direcionadas
várias demandas de interesse específico e geral. O endereço e acesso ao e-mail de
coordenador de curso, estão disponíveis na página do Curso, no Portal Institucional;
f) Blackboard: ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da FMU utilizado por
docentes e discentes como plataforma digital de suporte às atividades pedagógicas,
incluindo o contato do professor com o aluno por meio do fale com o professor-tutor,
fórum temáticos e os murais virtuais;
g) Call Center: a FMU realiza atendimentos telefônicos aos alunos e candidatos,
com o objetivo de fornecer informações acadêmicas, financeiras e institucionais, bem
como para sanar eventuais dúvidas;
h) Plataformas de Difusão da Informação e Formação de Redes: OneCampus,
ferramenta própria da Rede Laureate disponibilizada para todo o corpo discente da
rede, que permite construir relações acadêmicas;
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i) Webspaces: que são compostos por computadores, bancadas e cadeiras
disponíveis para que os alunos possam utilizar os equipamentos sem precisar ir ao
laboratório de informática.
Os ambientes virtuais têm usabilidade para o acesso de qualquer plataforma e a
acessibilidade digital está presente, por meio da compatibilidade com as tecnologias
assistivas, usadas por pessoas com necessidades especiais. Pode-se citar como exemplo
o software VLIBRAS, PLUSTECK V200, SARA PC e NVDA para deficientes visuais. Pessoas
idosas, analfabetos funcionais, leigos digitais e pessoas com incapacidade temporária
dispõem de recursos e facilidades do Windows, contando com o menu de funções de
acessibilidade.
Ademais, a Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos
campi, pela manutenção patrimonial e por todos os itens relacionados à infraestrutura
física, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de equipamentos, controle e
conservação do patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, além da avaliação
periódica dos espaços, incluindo os espaços para atendimentos aos discentes. A Área de
Operações conta com normas consolidadas e institucionalizadas para a gestão desses
itens. Além disso, na pesquisa realizada pela CPA, os discentes têm a oportunidade de
avaliar os serviços e infraestruturas de atendimento, periodicamente.
Desta forma, os espaços de atendimento aos discentes atendem às necessidades
institucionais, estando adequados às atividades, à acessibilidade, contam com normas
consolidadas e institucionalizadas para a sua gestão e funcionamento e possuem formas
variadas de atendimento.
13.8 Espaços de convivência e alimentação
As áreas de convivência e alimentação compõem os prédios do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, sendo importantes espaços
para integração da comunidade acadêmica. A instituição dispõe, em todos os seus
campi, de áreas de alimentação e de reprografia, e demais espaços de convivência, onde
docentes, discentes, colaboradores técnico-administrativos e visitantes podem relaxar,
ler, conversar, conviver, se conhecer e usufruir do ambiente universitário. Em alguns
campi são ofertados serviços de livraria, papelaria e conveniência. Essas áreas totalizam
1.895,15m² e contam com 20 restaurantes e lanchonetes.
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Os restaurantes e/ou lanchonetes, dispõem de ampla acessibilidade, com
dimensões, conservação e mobiliário propícios, com oferta de cardápios variados com
opções para refeições completas, fast foods e itens de cafeteria. Além disso, para
proporcionar maior praticidade e comodidade para a comunidade acadêmica, também
são dispostos nos espaços dos prédios de aula, máquinas de vendas automáticas
(vending machines). Para os colaboradores e docentes que preferem trazer sua própria
alimentação, são disponibilizadas copas com microondas, geladeiras, pias, mesas e
cadeiras para utilização, além de aparelhos de TV. Ressalta-se que as copas possuem
acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
Alguns espaços contam com áreas externas e recantos de jardim,
proporcionando ambientes descontraídos, revigorantes e agradáveis para uma
convivência harmoniosa. Os saguões são amplos, bem sinalizados e os campi são
mobiliados e iluminados de forma adequada, bem como dotados de rede wi-fi.
Todos os espaços possuem adequada infraestrutura de serviços e dimensão
necessária para permanência, a convivência e a integração entre todos os membros da
comunidade acadêmica.
No que se refere a tais espaços dispõem de recursos que auxiliam às pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida, tais como sinalizações em Braile, pisos táteis,
rampas e espaços reservados para cadeirante seguindo o Plano de Acessibilidade
implantado pela administração do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.
Adicionalmente, a instituição oferece WebSpaces, estrategicamente espalhados
pelos campi para uso livre dos alunos. Os computadores disponibilizados nestes locais,
possuem acesso à internet de alta velocidade e neles, também são disponibilizados
softwares do pacote Office 365, utilizados pelos discentes para a elaboração de
trabalhos acadêmicos e consultas diversas.
A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos campi e de
todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais,
disponibilização de equipamentos, controle e conservação do patrimônio, segurança
patrimonial e proteção à vida, avaliação periódica dos espaços e gerenciamento da
manutenção patrimonial, incluindo os espaços de convivência e alimentação. A Área de
Operações conta com normas consolidadas e institucionalizadas para a gestão desses
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itens. Além disso, nas pesquisas realizadas pela CPA, os alunos têm a oportunidade de
avaliar os espaços de convivência e alimentação e sugerir melhorias, periodicamente.
Assim, os ambientes acima listados atendem de maneira excelente às
necessidades institucionais, garantindo os requisitos de quantidade, dimensão, limpeza,
iluminação,

ventilação,

serem adequados às atividades, à

segurança,

e

acessibilidade, às

conservação,
dimensões

além

de

necessárias para

a integração entre os membros da comunidade acadêmica, contam com normas
consolidadas

e

institucionalizadas

para

a

sua

gestão e

funcionamento

e oferecerem serviços e espaços variados.
13.9 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas
O desenvolvimento de atividades práticas relacionadas tanto às unidades
curriculares do eixo de formação básica quanto do eixo profissionalizante, específicas
de cada curso ofertado é realizado em espaços especializados equipados com diversos
instrumentos de medição e experimentação onde se realizam vários tipos de
experiências de acordo com a área do curso, visando ampliar o seu conhecimento por
meio da relação dialética entre teoria e prática.
Os laboratórios implantados no Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU atendem às necessidades institucionais e destinam-se à
prática do ensino, pesquisa e extensão e dividem-se nos seguintes tipos: (a) Laboratórios
específicos: aqueles que atendem as demandas próprias de um curso ou grupo de
cursos, dispondo de equipamentos, mobiliário e demais itens compatíveis com a sua
respectiva finalidade; (b) Laboratórios de pesquisa: destinados a projetos vinculados aos
núcleos de pesquisa, ao desenvolvimento de projetos de conclusão de curso e a projetos
de iniciação científica; (c) Laboratórios de informática de uso geral: são laboratórios para
uso livre, onde o aluno pode realizar as atividades de ensino, pesquisas e extensão; (d)
Laboratórios de informática de uso específico: com computadores com acesso à internet
e softwares específicos para os cursos.
Os laboratórios específicos permitem o desenvolvimento de competências e habilidades
técnicas, científicas, comportamentais e de relacionamento interpessoal. Isto permite
que ocorram aulas interdisciplinares, fornecendo ao docente a opção de realização de
aulas que explorem capacidades gerais da área de cada curso, além das disciplinas
específicas a cada curso.

576

PDI - 2018-2022
Todos os laboratórios possuem regulamento próprio, disponível aos usuários,
além de equipe técnica para apoio ao docente e discente e um responsável designado
formalmente para sua gestão, cabendo ao mesmo garantir seu pleno funcionamento.
São projetados, obedecendo às normas técnicas e de segurança para garantir o pleno
uso com eficiência e conforto. Dispõem de normas de utilização e segurança e contam
com a infraestrutura necessária e os equipamentos relacionados à cada disciplina.
Os espaços são climatizados, levando-se em conta a extensão e capacidade dos
laboratórios, o que permite uma boa ventilação durante as aulas, possuem mobiliário e
recursos adequados, acessibilidade, contando com cadeira para obeso, mesa para
cadeirantes, pias rebaixadas, bancadas adequadas para o conforto de cadeirantes,
dentre outros, como, iluminação compatível com as atividades e layout interno
confortável e seguro.
Têm a finalidade de atender aos alunos e docentes em suas principais demandas
acadêmicas, sendo mantidos por uma equipe qualificada de técnicos que desenvolvem,
continuamente, serviços de manutenção preventiva e corretiva, adotando-se normas de
segurança e conservação dos recursos disponibilizados, garantindo que docentes e
discentes respeitem as normas de cada espaço e utilizem os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s), quando necessário. Adicionalmente, os laboratórios das áreas de
Saúde e de Química, contam com o Manual de Biossegurança. Além das normas de
segurança, os laboratórios possuem um gerenciamento e armazenamento de resíduos,
quando necessário. Nos laboratórios em que há a necessidade de descarte de resíduos
sólidos, uma empresa contratada é responsável pela coleta e execução de tal atividade,
transportando esses resíduos com segurança até o local adequado. O descarte de
resíduos líquidos é realizado da seguinte forma: resíduos não perigosos são tratados,
diluídos e descartados na pia; no caso de resíduos perigosos, existe uma empresa
contratada que é responsável pela execução de tal atividade, analisando-os e
transportando-os com segurança para o devido tratamento e descarte apropriados.
Com 14.439,07m² de área de laboratórios em todos os campi, é garantido o
acesso com qualidade ao corpo docente e discente do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Estes laboratórios reúnem recursos
inovadores, como é o caso do Laboratório de Estrutura e Função Humana, por
exemplo, onde os alunos podem desenvolver as práticas e habilidades profissionais.

577

FMU
Importante destacar que, além dos laboratórios, a instituição mantém espaços
específicos destinados a práticas acadêmicas, como a Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS), dotados de equipamentos de alta tecnologia, distribuídos em
consultórios adulto e infantil, salas de atendimentos entre outros espaços especiais que
proporcionam atuação clínica ao futuro profissional. Destaca-se, também, os
Laboratórios Híbridos e WebSpaces, que assim como os laboratórios de práticas e
habilidades profissionais, representam os recursos tecnológicos diferenciados. Os
laboratórios estão descritos e apresentados no anexo 1.
A expansão e a atualização dos equipamentos acompanham as necessidades dos
cursos e das DCNs. Anualmente, é realizado o levantamento de necessidades de novas
aquisições de equipamentos junto aos coordenadores de cursos, de modo a manter
disponível aos alunos o que há de melhor e mais atualizado no mercado. Além disso, as
necessidades de substituições de equipamentos também são reunidas nesse
planejamento. Para os materiais de uso e consumo, há uma planilha de controle, com
todos os materiais consumíveis básicos. A cada utilização de material, o técnico de
laboratório sinaliza o material e o curso que o utilizou. Ao final do semestre, é feito o
consolidado dos custos por curso. Estes dados servem de base para a previsão e provisão
de materiais, bem como para a inclusão de valores na previsão orçamentária anual. Para
a previsão e provisão de novos materiais para os laboratórios, é realizado um
planejamento semestral, juntamente com os coordenadores e docentes, com vistas ao
atendimento dessa demanda. Estão distribuídos entre os 8 campi, 248 laboratórios, dos
quais 82 são de informática. Abaixo, apresenta-se a distribuição dos
Laboratórios de Informática por campus:

LABOATÓRIO DE
INFORMÁTICA

CAPACIDADE
ATENDIMENTO
ALUNO/AULA

TOTAL DE COMPUTADORES

MORUMBI

5

105

109

PONTE ESTAIADA (HOVET)

1

24

25

VILA MARIANA I

11

307

317

VILA MARIANA II

8

195

203

BRIGADEIRO

33

841

844

IGUATEMI

1

19

20

SANTO AMARO

3

129

129

CAMPI
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LIBERDADE

27

812

834

TOTAL

87

2352

2402

QUADRO 34 - DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
FONTE: GERÊNCIA DE TI.

Todos os laboratórios de informática têm equipamentos com configuração
Processador Intel (R) Core ™ i5-4590 CPU @3.30 GHz, 3.3GHz; Memória de 8Gb; Disco
Rígido 1000 Gb; DVD-RW, Windows 7 prof. 64 bits, Configuração dos Micros: Lenovo,
Pentium Dual core, 2Gb Ram, 320 HD. Intel core2duo E7500 Processador (2.70GHz,
2,69GHz) Memória de 4GB PC2-6400 UDIMM (1 DIMM)Placa de Video Geforce 310,
Disco rígido de 320 GB, 8M Cache, 7200RPM SATA 3.0Gb/s sataII, DVD-RW, Teclado
Lenovo USB BR Preto ROHS, Monitor Lenovo TFT 19 Thinkvision L197 WIde.
Computadores Intel Core i7 3.40GHz, 8.0 GB de memória, HD de 1 TB, Drivers de DVDR/RW, interligados em rede, com acesso à internet, Monitores de 19" LCD, Arcondicionado lateral e quadro branco. Com os seguintes softwares instalados: 7-Zip,
Adobe Acrobat X Pro, Adobe Air, Adobe pacote completo CC, ActiveX, Plugin, Adobe
REaDer X, Adobe Shockwave Player, , Adobe Content Viewer, Bitdefender, CCleaner,
CDBurner XP, Corel Graphics –Windows Shell Extension, CorelDRAW Graphics Suite X6
–Content, CorelDRAW graphics Suite X6, Firebird, Google Chrome, Java SE, Java 7, Java
FX, K-Lite Codec Pack, Microsoft .NET Framework, Microsoft Office Professional Plus
2010, Microsoft Silverlight, Microsoft SQL Server Compact, Microsft Visual C++ 2005
Redistributable, Microsft Visual C++ 2008 Redistributable, Microsft Visual C++ 2010
Redistributable, Microsoft Visual Studio Tools for Application, Mozilla Firefox, MSI to
redistribute MS VS2005 CRT libraries, Quick Time Alternative, Tigh e programas
específicos próprios para atendimento aos cursos da

instituição em suas

especificidades, em conformidade com as demandas de laboratórios que lhe são
próprias. O descritivo detalhado da configuração dos laboratórios encontra-se no
Manual de Laboratórios do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.
A FMU conta com a área de Operações Acadêmicas, responsável pela gestão dos
Espaços de Práticas Acadêmicas (EPA´s), que apoia à organização e disponibilização
dos recursos necessários para a boa condução das aulas práticas, no planejamento
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das atualizações, expansões e novos investimentos em infraestrutura laboratorial e
nos espaços de práticas acadêmicas que prestam serviços à comunidade.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe de
cenários didáticos especializados para a realização de práticas específicas dos seus
cursos. Os referidos espaços apresentam normas de funcionamento e utilização,
acessibilidade e segurança, em condições adequadas para atender à realização de todas
as atividades práticas necessárias à formação do perfil do egresso, a exemplo do Núcleo
de Apoio Fiscal (NAF), Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), Hospital Veterinário (HOVET) e
Clínicas Integradas da Escola das Ciências da Saúde, dentre outros. Vale destacar que as
práticas específicas também são realizadas em campos parceiros por meio de convênios
firmados com instituições como: Hospitais Público e Privado, Secretaria Municipal de
Saúde, Clubes Esportivos, dentre outros.
Os espaços de práticas acadêmicas apresentam-se nos subitens a seguir:
13.9.1 Clínicas
Além dos laboratórios específicos, a Escola de Ciências da Saúde também possui
diversas Clínicas destinadas às atividades de estágio curricular supervisionado para os
diferentes cursos.
13.9.1.1 Hospital Veterinário - HOVET
O Hospital Veterinário proporciona aulas práticas e campo de estágio para alunos
do curso de Medicina Veterinária, atendendo as diretrizes curriculares e
proporcionando grande diferencial ao curso. Está localizado no campus Ponte Estaiada,
onde é oferecido o curso de Medicina Veterinária. Presta atendimento clínico e cirúrgico
à cães, gatos e animais silvestres nas seguintes especialidades: dermatologia,
neurologia, cardiologia, nefrologia, odontologia, oncologia, ortopedia, análises clínicas
e diagnóstico por imagem. O Hospital Veterinário possui um laboratório de análises
clínicas e um setor de diagnóstico por imagem.
13.9.1.2 Clínicas Integradas da Escola de Ciências da Saúde – CIECS
As Clínicas Integradas da Escola de Ciências da Saúde (CIECS) são destinadas às
atividades de estágio curricular supervisionado dos cursos de Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia, possibilitando a aprendizagem através da prática
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e atendimento à população. Sua estrutura é composta pelas seguintes áreas:
Consultórios são espaços destinados aos atendimentos de triagem e terapia dos
pacientes em tratamento fisioterápico, fototerápico, psicológico e nutricional. As Salas
de supervisão são destinadas à utilização pelos professores responsáveis dos estágios
para supervisão dos estagiários, com foco na orientação para desenvolvimento de
atitudes clínicas, interações com o paciente e orientações sobre diretrizes para os
atendimentos conseguintes.
13.9.1.3 Clínica de Fisioterapia
É constituída por três setores: Clínica Adulta, Clínica Pediátrica e Hidroterapia, e
oferece

atendimentos

nas

áreas

de

fisioterapia

ortopédica,

fisioterapia

cardiorrespiratória, fisioterapia neurológica adulto, fisioterapia neurológica pediátrica e
hidroterapia. A Clínica adulta é destinada aos atendimentos à reabilitação de pacientes
em três modalidades: Ortopédico, Neurológica e Cardiopulmonar em pessoas maiores
de 15 anos. Já a Clínica pediátrica é destinada ao atendimento à pacientes até 15 anos
que consiste em avaliar os déficits funcionais infantis e, através de exercícios específicos,
promover padrões motores adequados, coordenação motora e equilíbrio de portadores
de paralisia cerebral, distrofias musculares e síndromes. A Hidroterapia é um espaço
destinado em atendimentos que utilizam os princípios físicos da água cujo intuito é a
reabilitação física em pacientes com distúrbios neurológicos, ortopédicos e
cardiorrespiratórios. O Fraldário é um espaço com acessibilidade preparado e equipado
para troca e higienização de pacientes e acompanhantes com objetivo de garantir
conforto e privacidade. A Brinquedoteca é destinada ao armazenamento de materiais,
brinquedos e testes utilizados pelos estagiários durante os atendimentos fototerápicos,
fisioterápicos, psicoterápicos e nutricionais. A Recepção é o local que ocorre o
agendamento de consultas, cadastro de clientes e cobranças de atendimentos clínicos.
A Sala de prontuários é um setor destinado ao arquivamento e armazenamento dos
prontuários dos pacientes atendidos pela clínica, com acesso restrito aos colaboradores
e professores supervisores. O Núcleo de apoio ao estágio interno é um espaço rotativo
destinado à utilização por professores supervisores de estágios, como apoio à pesquisa
e acolhimento ao aluno. A Clínica de Fonoaudiologia é um setor destinado às atividades
práticas e de estágio curricular supervisionado das áreas de Audiologia e Voz do curso
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de Fonoaudiologia, possibilitando a aprendizagem através da prática e atendimentos a
população. Sua estrutura é composta pelos seguintes setores: avaliação audiológica;
processamento auditivo; otoneurologia; avaliação vocal; sala de supervisão; sala de
higienização; recepção.
A Avaliação audiológica é uma área utilizada para realização de exames de
diagnóstico audiológico, a fim de identificar a existência de alterações do sistema
auditivo periférico. Já na Avaliação audiológica e processamento auditivo ocorre a
realização de exames de diagnóstico audiológico e de avaliação do processamento
auditivo, a fim de identificar a existência de alterações dos sistemas auditivos periférico
e central. A Otoneurologia é o local destinado à realização de exames que analisam a
função vestibular e suas correlações com o sistema óculo-motor, com o cerebelo e com
o tronco encefálico, a fim de identificar a existência de algum comprometimento do
labirinto ou alteração, bem como sua origem e região acometida. O Laboratório de
avaliação vocal é um espaço destinado as atividades práticas de avaliação vocal. Já a Sala
de supervisão é utilizada para as supervisões e orientações dos estágios internos. A Sala
de higienização é uma área destinada à limpeza e desinfecção dos periféricos dos
aparelhos audiológicos. E por fim, na Recepção e área de espera ocorre o recebimento
dos pacientes da clínica e seus acompanhantes. Esta é a área onde ocorre o cadastro do
paciente e onde ele aguarda até o instante do atendimento.
13.9.1.4 Clínica de Musicoterapia
É um espaço destinado as atividades práticas e de estágio curricular
supervisionado das áreas de Audiologia e Voz do curso de Musicoterapia, possibilitando
a aprendizagem através da prática e atendimentos a população em diversas síndromes,
deficiências e transtornos do desenvolvimento. Existem alguns segmentos deste curso,
como:

Musicoterapia

neurológica,

reabilitação

e

deficiências

motoras

e

sensoriais, Musicoterapia preventiva e social e Musicoterapia na saúde mental e
psicoterapêutica. Sua estrutura é composta pelos seguintes setores: Sala de
atendimento Individual Musicoterapia, utilizada para realização de Atendimentos
terapêuticos individuais, com ou sem interação com pacientes. Sala de supervisão
Musicoterapia, utilizado para discussão de casos. Sala de atendimento em Grupo
Musicoterapia, utilizado para realização de Atendimentos terapêuticos em grupos, com

582

PDI - 2018-2022
ou sem interação com pacientes e por fim, Sala de instrumentos, que é destinada ao
armazenamento de instrumentos musicais.
13.9.1.5 Farmácia Escola
É um complexo semi-industrial localizado no Campus de Santo Amaro e
destinado a oferecer estágio curricular supervisionado aos alunos do Curso de Farmácia,
possibilitando a aprendizagem através da prática sem atendimento à população. Sua
estrutura é composta com setores destinados a Produção de Saneantes
Domissanitários, Líquidos, Semissólidos e Sólidos e na área de Garantia da Qualidade
(Controle de Qualidade Físico-Químico, Controle de Qualidade Microbiológico e Boas
Práticas de Fabricação e Controle).
No setor de Controle de Qualidade Microbiológica, os estagiários realizam a
pesquisa de patógenos e a contagem de microrganismos viáveis na água purificada,
matérias-primas e produtos acabados e a pesquisa de coliformes totais e fecais em água
potável. É um setor necessário e relevante para fabricação de produtos farmacêuticos a
fim de garantir a qualidade e segurança dos produtos. Já o setor de Saneantes
Domissanitários, é voltado ao aprendizado de substâncias ou preparações destinadas à
desinfecção, higienização de ambientes coletivos e/ou públicos, de uso comum, e no
tratamento de água. Compreendem os produtos para limpeza e afins (detergentes,
limpadores, ceras, entre outros), aqueles com ação antimicrobiana (desodorizantes,
desinfetantes, esterilizantes químicos), os desinfetantes (inseticidas, raticidas,
repelentes, etc.) e os produtos biológicos de uso domissanitário (para o tratamento de
sistemas sépticos, tubulações sanitárias e para outros locais similares). O setor de
Líquidos destina-se a manipulação de formas farmacêuticas líquidas magistrais e
oficinais para uso externo e interno, como soluções, suspensões, xaropes, gargarejos e
xampus. O setor de semissólidos é responsável pela manipulação de formas
farmacêuticas semissólidas magistrais e oficinais para uso externo e interno, como
pomadas, cremes e géis. E por último, no setor de Sólidos ocorre a manipulação de
formas farmacêuticas sólidas magistrais e oficinais para uso externo e interno, como
pós, cápsulas, supositórios e óvulos. O laboratório de Controle de Qualidade
Físico/Químico é destinado a realização de análises físicas e químicas de matériasprimas, material de embalagem, águas, produtos manipulados e bases galênicas. Para
isto, conta com especificações de insumos e produtos acabados, pré-estabelecidas e
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aprovadas e com equipamentos de qualidade em número suficiente para o que se
propõem a fazer. Os laudos internos, juntamente com as fichas de manipulação, são
encaminhados ao setor de Boas Práticas de Manipulação e Controle que tomará a
decisão de aprovar ou reprovar o produto. O setor de almoxarifado possui áreas
destinadas aos insumos de matérias-primas, as matérias-primas estão organizadas em
prateleiras que impedem o contato direto com piso e paredes. O setor BPF foi criado
para assegurar altos padrões de qualidade para os produtos farmacêuticos. As
regulamentações de Boas Práticas de Fabricação estabelecem padrões para todos os
aspectos de fabricação de produtos farmacêuticos. Os estagiários locados neste setor
cuidam para que as Boas Práticas sejam cumpridas por todos os setores da Farmácia
Escola.
13.9.1.6 Clínica Odontológica
É um espaço destinado as atividades do estágio curricular supervisionado do
curso de Odontologia, possibilitando a aprendizagem através da prática e atendimentos
a população. A clínica é composta por 82 unidades de atendimento, o espaço é
destinado as consultas e procedimentos odontológicos das diversas áreas como:
dentística, periodontia, prótese dentaria, cirurgia oral menor, odontopediatria/
ortodontia, estomatologia e endodontia. A estrutura é composta pelos seguintes
setores: Clínica superior, composta por 61 unidades de atendimento, o espaço é
destinado as consultas e procedimentos odontológicos das diversas áreas para
diagnóstico, tratamento e prevenção das alterações e doenças do sistema
estomatognático. Clínica inferior, composta por 21 unidades de atendimento, o espaço
é destinado as consultas e procedimentos odontológicos das diversas áreas para
diagnóstico, tratamento e prevenção das alterações e doenças do sistema
estomatognático. Expurgo, que é destinado à lavagem dos instrumentais sujos e
contaminados, embalagem e rotulação necessários ao processo de esterilização.
Esterilização é o setor responsável pela esterilização dos instrumentais sujos e
contaminados, bem como pelo armazenamento e distribuição do material estéril para
os atendimentos clínicos. Sala de apoio, local destinado as atividades protéticas, como
acabamento de próteses e manipulação de gesso. Centro Radiológico, composto por
nove salas equipadas com aparelhos radiológicos periapicais, o centro radiológico é
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utilizado para realização de radiografias intrabucais. Câmara escura é o espaço utilizado
para a realização de processamento radiográfico. A Sala de interpretação radiográfica é
destinada à análise e intepretação de radiografias das diversas disciplinas do curso.
Dispensário é o local em que guardam e distribuem os materiais e medicamentos de
consumo odontológico com acesso restrito aos colaboradores, professores
supervisores. A Sala de prontuários é destinado ao arquivamento e armazenamento dos
prontuários dos pacientes atendidos pela clínica, com acesso restrito aos colaboradores
e professores supervisores. A Recepção e área de espera é destinada ao recebimento
dos pacientes da clínica e seus acompanhantes. Esta é a área onde ocorre o cadastro do
paciente e onde ele aguarda até o instante do atendimento.
13.9.2 Centro Tecnológico
O Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU conta com um
avançado Centro Tecnológico em seu complexo Brigadeiro. Além dos diversos
laboratórios de informática equipados com computadores e softwares de última
geração, os professores e alunos tem acesso a laboratórios técnicos de cada curso com
equipamentos que enriquecem a aprendizagem e trazem o cotidiano da indústria e do
mercado para a vivência universitária.
O Centro Tecnológico conta com 13 laboratórios de informática destinados aos cursos
de bacharelado e superiores de tecnologia e laboratórios específicos como: Física,
Química, Eletricidade e Meio Ambiente. Estes laboratórios possibilitam aos alunos
conhecer os conceitos básicos dos elementos que compõem a engenharia.
Além dos laboratórios básicos, há laboratórios avançados como processos
industriais e manufatura avançada. Há máquinas de porte industrial como tornos e
fresadoras onde os alunos desenvolvem os protótipos em metal e utilizam em aplicações
reais. Trazendo os conceitos da Indústria 4.0 e da era digital, os alunos criam os projetos
utilizando softwares avançados de design nos laboratórios de CAD e prototipagem,
realizam impressões em 3D e testam sua resistência e durabilidade nos laboratórios de
ensaios de materiais e construção. Nestes laboratórios os alunos encontram os mesmos
equipamentos que encontrarão no mercado de trabalho.
Nos laboratórios de eletrônica, automação e simulação os alunos desenvolvem
circuitos, programam robôs e automatizam diversos processos. Os alunos competem
entre si para testar suas criações em eventos que ocorrem semestralmente. Toda a
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vivência no Complexo Tecnológica do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU está ligada a situações reais e desafios que os alunos
encontrarão em suas futuras carreiras. Eles encontrarão desafios e proporão soluções
das quais lembrarão por toda sua formação.
Os equipamentos dos laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas
constam no descritivo anexo a este PDI.
Para conservação do espaço físico, os laboratórios contam com equipes de
limpeza que atuam antes e depois de cada aula prática.
A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento dos campi e de
todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais,
disponibilização de equipamentos, reservas de salas, controle e conservação do
patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, avaliação periódica dos espaços e
gerenciamento da manutenção patrimonial, incluindo os laboratórios, ambientes e
cenários para práticas didáticas. A Área de Operações conta com normas consolidadas
e institucionalizadas para a gestão desses itens. Além disso, nas pesquisas realizadas
pela CPA, os alunos têm a oportunidade de avaliar a infraestrutura física, o que inclui
os laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas, sugerindo melhorias,
periodicamente.
13.9.3 Cronograma de expansão
A expansão e a atualização dos equipamentos acompanham as necessidades das
áreas e as práticas previstas nas unidades curriculares. Anualmente, é realizado o
levantamento de necessidades de novas aquisições de equipamentos, de modo a
manter disponível aos alunos ao que há de melhor e mais atualizado no mercado. Além
disso, as necessidades de substituições de equipamentos também são reunidas neste
planejamento, que serve de base para a previsão e provisão de materiais, bem como
para a inclusão de valores na previsão orçamentária anual. Para os materiais de uso e
consumo dos laboratórios é realizado um planejamento periódico com vistas ao
atendimento dessa demanda.
Para cada curso, são previstas as demandas de laboratórios para cada período
de implantação do projeto, visando elaborar um planejamento das obras necessárias e
a aquisição dos equipamentos previstos para as novas demandas de cada um dos
laboratórios
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Anualmente, é realizado o levantamento de necessidades de novas aquisições de
equipamentos junto aos coordenadores de cursos, de modo a manter disponível aos
alunos o que há de melhor e mais atualizado no mercado. Além disso, as necessidades
de substituições de equipamentos também são reunidas nesse planejamento. Para os
materiais de uso e consumo, há uma planilha de controle, com todos os materiais
consumíveis básicos. A cada utilização de material, o técnico de laboratório sinaliza o
material e o curso que o utilizou. Ao final do semestre, é feito o consolidado dos custos
por curso. Estes dados servem de base para a previsão e provisão de materiais, bem
como para a inclusão de valores na previsão orçamentária anual. Para a previsão e
provisão de novos materiais para os laboratórios, é realizado um planejamento
semestral, juntamente com os coordenadores e professores, com vistas ao atendimento
dessa demanda.
Quanto aos laboratórios de informática, ao final de cada ano letivo, a
Coordenação dos Laboratórios de Informática elabora uma análise detalhada das
demandas quanto as instalações existentes e faz a previsão das eventuais expansões de
espaço físico e equipamentos. Nesta última etapa, cada tipo de Laboratório de
Informática (Uso Geral e Internet, Uso Específico, Aulas ou Pesquisas), em função do seu
uso e disposição interna, demanda uma área útil específica, respeitando sempre as
normas de segurança e ergometria.
Com base nestes levantamentos, planeja-se, para o próximo ciclo de
investimentos, com as expansões previstas abaixo:

ANO

2019

CAMPUS

SANTO AMARO

DESCRIÇÃO
•

2 laboratórios híbridos de 40 lugares;

•

1 laboratório de uso exclusivo de informática de 60
lugares;

•
2019

LIBERDADE

8 Salas Big Room - Prédio 34
o

•

1 Sala Big Room - Prédio 07
o

•
2020

SANTO AMARO

Aquisição de 8 projetores Interativos e Desktops
Aquisição de 1 Projetor interativo e Desktops

Substituição de equipamentos obsoletos dos laboratórios
de informática com mais de 5 anos.

•

4 laboratórios acadêmicos - Ciências da Saúde
o

Laboratório Multidisciplinar 2
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o

o

o

§

3 Projetores

§

1 Computador

Laboratório Estrutura e Função 2
§

9 IPADs

§

2 Projetores

§

6 Computadores

Simulação Complexa
§

1 Computador

§

1 SimBaby – Laerdal

Enfermaria Simulada
§

1 Computador

§

1 Projetor

UNIDADE

DEPARTAMENTO

ANDAR

PRÉDIO 07

BIG ROOM (101)

1º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 4-1

4º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 4-2

4º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 5-1

5º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 5-2

5º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 6-1

6º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 6-2

6º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 7-1

7º

PRÉDIO 34

BIG ROOM 7-2

7º

13.9.4 Inovações tecnológicas significativas
O emprego da tecnologia como instrumento de suporte à proposta didáticopedagógica institucional está presente em formas distintas de aplicação, seja no suporte
à implementação de metodologias ativas de ensino/aprendizagem, na aplicação de
ambientes virtuais de apoio ao ensino presencial, no uso de plataformas informatizadas
de acesso à informação, por meio dos Portais do Professor, do Estudante e Intranet,
além da disponibilidade de aplicativo móvel, no acesso aos sistemas de bibliotecas e de
reserva de laboratórios, no extenso acervo virtual e, finalmente, nos investimentos em
laboratórios específicos viabilizando a prática inovadora com tecnologias de última
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geração, a exemplo das impressoras 3D na área de engenharia e dos simuladores de vida
na área de ciências da saúde.
A exemplo de recursos tecnológicos diferenciados e inovadores, podemos citar:
a) Centro de Simulação que possui consultórios com salas de
observação equipadas com câmeras e vídeos, salas avançadas e uma
enfermaria composta por leitos com manequins;
b) Laboratórios Multidisciplinares;
c) Webspaces;
d) Centro Gastronômico.
Todos representam os recursos tecnológicos e inovadores. Desta forma, os
laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas atendem às necessidades
institucionais, estando adequados às atividades, à acessibilidade, às normas de
segurança, contam com normas consolidadas e institucionalizadas para a sua gestão e
funcionamento e possuem recursos tecnológicos inovadores e diferenciados.
13.10 Infraestrutura física e tecnológica destinada à comissão própria de avaliação
A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU atua de forma autônoma, contando com ampla
representação da comunidade acadêmica e sociedade civil, com o objetivo de gerar
subsídios à Instituição no acompanhamento do cumprimento do PDI.
Para assegurar o pleno funcionamento da CPA, sua infraestrutura física e
tecnológica atende às necessidades institucionais, sendo disponibilizadas instalações
exclusivas no Campus Santo Amaro para o trabalho individual dos membros da CPA. A
sala da CPA possui, aproximadamente, 28m² e contém: 01 mesa administrativa com
cadeiras e estações de trabalho com 01 computador com acesso à internet, rede de
Internet cabeada administrativa, 01 impressora conectada em rede, conexão Wi-Fi
disponível, 01 telefone com linha, 01 armário grande com portas e 01 lousa branca
grande. Além disso, está disponível sala de reuniões para reuniões ordinárias mensais e
para as extraordinárias, quando convocadas, além de reuniões com convidados. As
reuniões da CPA, além de ocorrerem na Sede, também podem ocorrer nos diferentes
campi, segundo calendário de reuniões ordinárias e extraordinárias, conforme
necessidade indicada nas convocações, para isso utiliza, mediante agendamento, as
salas de reuniões das demais unidades. A sala ainda possui climatização adequada,
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proporcionando maior conforto para os usuários e o ambiente está de acordo com as
normas de acessibilidade.
O

Centro

Universitário

das

Faculdades

Metropolitanas

Unidas

-

FMU disponibiliza todo o material de escritório necessário para as atividades como, por
exemplo, papel para impressão, canetas, lápis, grampeadores, pastas porta-arquivos,
dentre outros. Os computadores disponibilizados pela Instituição para a CPA têm acesso
a todos os aplicativos do Office 365: Calendário, Class Notebook, Delve, Dynamics 365,
Excel, Flow, Forms, OneNote, Outlook, Pessoas, Planner, Power BI, PowerApps,
PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook, StaffHub, Stream, Sway, Tarefas, Teams, ToDo, Vídeo, Word, Yammer e, com destaque, o OneDrive, diretório compartilhável e
remoto, onde podem ser arquivados todos os documentos da CPA, trazendo mobilidade
e segurança para os arquivos. Mais ainda, a ferramenta Skype for Business pode ser
utilizada para a realização de reuniões com pessoas de outros campi, evitando a logística
do deslocamento e economizando o tempo de todos.
Além da infraestrutura disponível, a CPA também conta com o apoio da área de
Comunicação e Marketing para criação de campanhas de sensibilização e apresentação
de resultados, elaboração de folders, elaboração do selo da CPA, manutenção da página
da CPA no portal da Instituição e elaboração de comunicados institucionais. A CPA conta
com o apoio da Área de Inteligência da Laureate e Área de Tecnologia da Informação,
que apoiam nos processos de aplicação de diversos questionários e também conta com
o suporte da Área de Recursos Humanos para a aplicação das pesquisas de engajamento
e de eficácia organizacional. As Áreas de Inteligência e de Tecnologia de Informação
ainda atuam no desenvolvimento de softwares específicos para viabilizar as funções da
CPA, como o software que permite que os discentes e docentes respondam às pesquisas
por meio de dispositivos móveis (celular ou tablet) e computadores e atuam na
operacionalização da coleta e análise de dados e na garantia dos recursos tecnológicos
necessários para implantação da metodologia escolhida para o processo de
autoavaliação.
A dinâmica das avaliações conduzidas pela CPA é a seguinte: a CPA planeja, nas
suas reuniões, o processo anual de pesquisas, contendo o calendário, os públicos que
serão impactados, os setores que precisarão apoiar e os questionários que serão
aplicados. A Área de Comunicação e Marketing desenvolve as campanhas de
sensibilização para cada pesquisa, bem como divulga os resultados, utilizando-se da
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estratégia definida e solicitada pela CPA. A construção dos questionários e a coleta das
respostas são processos apoiados pelas Áreas de Inteligência da Rede Laureate e de
Tecnologia da Informação. A plataforma utilizada para a construção das pesquisas, bem
como para a coleta dos dados é o Qualtrics. Os questionários são disponibilizados por
meio e e-mail e também por meio do Portal do Aluno, Portal do Docente ou Intranet,
dependendo do público-alvo, o que possibilita que as respostas sejam dadas, por
exemplo, por aplicativo (APP), em qualquer dispositivo, como computador pessoal,
celular ou tablet. Coletadas as respostas, a CPA recebe da Área de Inteligência da Rede
Laureate os resultados tratados e disponibilizados via software Tableau, que permite
uma série de combinações de dados e filtros para análise. Com todas essas
possibilidades, após as pesquisas a CPA foca a sua atuação no que é mais estratégico:
apresentar os resultados para a comunidade acadêmica, ser facilitadora no processo de
elaboração de planos de ações e manter vivo e girando o Ciclo PDCA no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU. Vale lembrar que todas as
pesquisas relacionadas aos colaboradores da instituição têm sempre o apoio da Área de
Recursos Humanos e também que todas as pesquisas realizadas com todos os públicos
são sempre anônimas e de participação voluntária. O Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU considera todos os processos de pesquisas
liderados pela CPA como inovadores e exitosos.
A Coordenação da Qualidade Acadêmica também está diretamente alinhada
com as atividades da CPA, colaborando diretamente com a organização de dados e
elaboração de relatórios. O Comitê Enade Institucional também contribui diretamente
com a CPA por meio do planejamento e execução de ações com foco na melhoria dos
resultados institucionais no Enade, CPC e IGC. Além destes, a CPA também conta com o
apoio da Ouvidoria em atividades integradas.
Todos os membros da CPA recebem apoio institucional para participarem das
atividades relacionadas à CPA. Tanto os membros docentes, quanto os membros do
corpo técnico-administrativo estão liberados para atender as convocações da CPA e
dispõem de carga horária semanal para a realização de atividades próprias da CPA.
Mediante essa descrição, entende-se que as condições de infraestrutura física e
tecnológica destinadas à CPA atendem plenamente às necessidades institucionais,
estando adequadas ao espaço de trabalho para seus membros, às condições físicas e de
tecnologia da informação para a coleta e análise de dados, aos recursos tecnológicos
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para implantação da metodologia escolhida para o processo de autoavaliação e possui
recursos ou processos inovadores.
13.11 Biblioteca
O Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU tem como missão disponibilizar a informação em seus diferentes suportes,
contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus usuários; apoiar as
atividades docentes e discentes de ensino, pesquisa e extensão; promover a
infraestrutura informacional necessária; e integrar o esforço institucional de
transmissão e criação de conhecimentos.
De forma a garantir um atendimento educacional especializado, o Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU disponibiliza, identifica,
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras
para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas,
como, por exemplo, pleno acesso de pessoas com baixa visão e ou deficientes visuais
nas Bibliotecas com tecnologias assistivas (teclado em Braile, fones, softwares como
NVDA e scanner Plustek), além de dispor de amplo acesso as dependências e circulação
nas Bibliotecas, com balcões de atendimento rebaixados para usuários cadeirantes,
espaço para atendimento preferencial contendo: computador, programas específicos
de leitura em tela para e-books, periódicos eletrônicos, jornais e fone de ouvido.
As Bibliotecas adotam o procedimento contínuo de conservação, preservação e
desbastamento dos materiais bibliográficos de acordo com a demanda dos cursos.
Trata-se de um processo contínuo e sistemático de adequação do acervo quanto aos
materiais desatualizados e desgastados pelo uso, visando manter a qualidade das
coleções. Os planos de expansão física dos acervos são definidos com base na Política
de Desenvolvimento de Coleções e com base no volume do acervo, crescimento do
número de alunos, abertura de novas unidades, ampliação dos cursos em cada campus
e DCNs.
As bibliotecas contam com as seguintes instalações: 33 salas de estudo em
grupo; 263 estações para estudos individuais; 120 mesas, 1.109 assentos, 110
computadores e terminais de consulta. O sistema de Bibliotecas do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui computadores exclusivos para
Pessoas com Deficiência, além de computadores com acesso à Internet para execução
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de pesquisa e acesso a bases de dados de periódicos indexados e portais de livros
eletrônicos.
A área total ocupada pelo Sistema de Bibliotecas corresponde a 4.901 m2, com 1.241
m2destinados ao acervo. Além disso, a estrutura das bibliotecas apresenta um total de
1.145 assentos,

dispostos

em 9 salões

de

leitura

com

capacidade

total

para 847 alunos; 298 estações individuais para estudos; laboratórios de informática com um
quantitativo de 62 computadores com acesso à internet para execução de pesquisa a bases de
periódicos indexados e portais de livros eletrônicos; 43 terminais de consulta, além de 45
estações trabalho; espaço com scanner para leitura de livros, garantindo a acessibilidade para
pessoas com deficiência; e espaço para colabotradores técnicos-administrativos, incluída a
equipe de processos técnico (tombamento, catalogação, classificação e representação
bibliográfica). O dimensionamento das áreas e o detalhamento dos recursos de acessibilidade
implementados, informações do mobiliário, constam no documento de apresentação da
biblioteca.

Em todas as dependências contíguas ao acervo há computadores para
localização da informação desejada, sendo possível, também, a antecipação da consulta
ao catálogo a partir de qualquer computador conectado à Internet. Além das consultas
mais usuais, como por autor, título e assunto, são permitidas várias formas de busca:
por qualquer palavra em todos os campos; URL 856 (endereço para texto completo da
obra); notas, editor, série, ISSN, ISBN etc. Qualquer outro índice necessário/desejado
pode também ser configurado.
O acesso aos documentos e às informações é facilitado pelos seguintes serviços
prestados pelo Sistema de Bibliotecas: localização de material bibliográfico, mediante
consultas à base de dados local (Sistema - Aleph versão 22), aos catálogos coletivos
regionais e nacionais; comutação bibliográfica (COMUT e SCAD); empréstimo entre
bibliotecas local e com instituições conveniadas na cidade de São Paulo, inclusive com
universidades públicas e confessionais; acesso à Internet; acesso à base de dados
nacionais e internacionais (Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate,
Regional Business News, Health Source Consumer Edition; Health Source:
Nursing/Academic Edition; Mediclatina; Medline; SportDiscus; RILM; Scielo; DOAJ; Portal
da CAPES etc); Busca integrada via EDS (EBSCO Discovery Service) a milhares de títulos
de periódicos, repositórios de teses e catálogos online; acesso à plataforma Minha
Biblioteca que contempla mais de 12.000 títulos acadêmicos e Biblioteca Virtual Pearson
com mais de 6.500 títulos; acesso ao portal de normas da ABNT e Mercosul (Target
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GedWEB); Scanner de digitalização de texto em voz; além de apoio para citações,
referências bibliográficas e fichas catalográficas. Finalmente, são prestados, ainda, os
seguintes serviços de referência e informação: serviços de alerta; levantamentos
bibliográficos;

cursos

de

normalização

técnica

(manual

no

site

https://portal.fmu.br/biblioteca/ – Normalização de trabalhos acadêmicos; cursos para
acesso às diferentes bases de dados assinadas pela Biblioteca; exposições temáticas;
educação formal e informal ao usuário.
Dentre os recursos inovadores promovidos pelo sistema de bibliotecas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, destaca-se o serviço de
Empréstimo Entre Bibliotecas informatizado que permite ao usuário a localização e
solicitação de itens que compõem todo o acervo, com possibilidade de
acompanhamento da logística do material solicitado e retirada em qualquer campus.
Outra inovação é o serviço de descoberta (EDS – EBSCO Discovery Service), que
possibilita a busca integrada no catálogo com recuperação de todos os suportes
disponíveis além de milhares de títulos de periódicos e repositórios institucionais em
uma única busca.
Desta forma, entende-se que as condições de infraestrutura destinadas às
Bibliotecas atendem plenamente às necessidades institucionais, estando adequadas à
acessibilidade, contando com estações individuais e coletivas para estudos e recursos
tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e organização do acervo, fornecendo
condições para atendimento educacional especializado e disponibilizando recursos
inovadores.

594

PDI - 2018-2022
13.11.1 Infraestrutura física e tecnológica
13.11.1.1 Estrutura
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui 8
bibliotecas, distribuídas em seus campi, das quais uma é a biblioteca central, situada no
campus Liberdade, Prédio 5, e as demais são bibliotecas setoriais, especializadas nas
áreas relativas aos cursos oferecidos nos demais campi. Além dessas, a FMU
disponibiliza bibliotecas nos Polos de EaD, localizados em várias cidades de São Paulo e
em outros estados, que também fazem parte do SIB/FMU. A área total ocupada pelo
Sistema de Bibliotecas corresponde a 4.901,23m2, com 1.241,61m2 destinados ao
acervo. A estrutura das bibliotecas dispõe de área para acervo de livros, periódicos,
multimeios e salão de leitura, Cabines/estações para estudos individuais, salas de
estudo em grupo, espaço para técnicos administrativos, incluída a equipe de processos
técnicos do acervo (tombamento, catalogação, classificação e representação
bibliográfica), espaços com acessibilidade para Pessoas com Deficiência, além de
computadores com acesso à Internet para execução de pesquisa e acesso a bases de
dados de indexação de periódicos.

CAMPUS

ACERVO (M2)

LEITURA (M2)

ADMINISTRAÇÃO
(M2)

PROC. TÉCNICO
(M2)

ATENDiMENTO

CIRCULAÇÃO
(M2)

TOTAL (M2)

Abaixo apresenta-se a distribuição das Bibliotecas:

Liberdade
Itaim Bibi
Santo Amaro
V.Mariana
Morumbi
V. Mariana II
Hospital Veterinário
Liberdade (Brigadeiro)
TOTAL

576,96
71,9
209,52
71,2
144,2
50
57,15
60,68
1241,61

1307,34
253,3
514,98
148,5
102,2
135
89,4
139,2
2689,62

18,2
0
0
0
0
0
0
0
18,2

26,6
0
17,5
9,45
0
0
0
0
53,55

199,45
24,08
54,15
19,8
12
10
37,4
32,9
390,08

187,17
34,02
105,85
41,45
30,4
30
29,8
44,48
503,17

2315,72
383,3
902
290,4
288,8
225
218,75
277,26
4901,23

QUADRO 35 - DESCRIÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DAS BIBLIOTECAS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
FMU
FONTE: COORDENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS FMU
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Os espaços físicos atendem plenamente as dimensões: limpeza e higienização do
acervo, iluminação confortável em todas as áreas, ambiente climatizado, sistema de
controle contra incêndio, acessibilidade, mobiliário e comunicação visual. Todas as
bibliotecas possuem acessibilidade física e digital, sendo possível a circulação e acesso
de usuário com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.
Vale registrar que é permitido o acesso dos alunos ao acervo disponível nas
Bibliotecas e que o acesso às bases de dados de periódicos disponíveis no Portal de
Periódicos CAPES, também pode ser realizado através dos computadores pessoais dos
discentes e dispositivos móveis conectados à rede wireless do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU.
Os usuários têm livre acesso as dependências, medida possibilitada pela
existência de sistema de segurança magnético. Com essa forma de utilização, busca-se
colocar os usuários em contato com a diversidade de materiais, de maneira a suscitar,
em maior profundidade, a exploração do conhecimento registrado. As consultas aos
acervos local e online estão disponíveis por meio da página da Biblioteca no endereço
https://portal.fmu.br/biblioteca/.

CABINES DE
ESTUDO
INDIVIDUAL

MESAS

TOTAL DE
ASSENTOS

Liberdade
Morumbi
Santo Amaro
Itaim Bibi
V. Mariana
V. Mariana II
Hospital Veterinário
(Liberdade)
Brigadeiro
TOTAL

SALAS DE
ESTUDO EM
GRUPO

CAMPUS

13.11.1.2 Instalações para estudos individuais e estudos em grupos

24
2
10
4
3
-

121
6
93
48
12
8

43
14
12
4
13
9
10
19

503
60
191
88
76
56
40
72

43

298

120

1.109

QUADRO 36 - DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA ESTUDOS.
FONTE: COORDENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS FMU.
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13.11.2 Acervo
Todo o acervo está catalogado de acordo com normas internacionais e disponível
para consultas e empréstimos, além de informatizado com acesso remoto via Internet
pelo endereço https://portal.fmu.br/biblioteca/ link: Biblioteca. Adota-se o AngloAmerican Cataloguing Rules, 2nd. ed. (AACR2) para a catalogação descritiva do acervo,
o vocabulário controlado LCSH-18 (Library of Congress Subject Headings) para
indexação,

a

Classificação

Decimal

de

Dewey

(CDD)

para

classificação

temática/ordenação do acervo nas estantes, e o formato MARC (Machine Readable
Cataloguing) para intercâmbio bibliográfico e catalográfico automatizado
A guarda do acervo e sua organização é realizada considerando o sistema de
Classificação Decimal de Dewey (CDD) para a ordenação dos livros nas estantes. Baseiase em dividir o acervo em grandes áreas do conhecimento, a fim de agrupar livros de
assuntos similares, facilitando a consulta às estantes e de livre acesso a comunidade
acadêmica e a comunidade externa, proporcionando ao usuário a escolha da publicação
de interesse.
O acervo total de livros em dezembro de 2017, corresponde a 104.004 títulos e a
252.730 volumes, a seguir informamos a evolução do acervo nos últimos 4 anos, de
acordo com as áreas do conhecimento CNPq/CAPES.
Área do
conhecimento
CNPq/CAPES

2014
TIT./VOL

2015
TIT./VOL

2016
TIT./VOL

2017
TIT./VOL

C. Exatas e da
Terra

5407

14220

5613

15422

5638

15906

5639

16047

C. Biológicas

2261

5927

2423

7225

2688

7116

2455

7560

Engenharia /
Tecnologia

1526

4057

1820

6070

1902

6836

1903

6910

C. Saúde

6416

17066

6821

20664

7057

20633

6993

21202

C. Agrárias

839

1959

888

2376

2400

902

10103

C. Sociais
Aplicadas

40108

93711

41486

107936

41672

108251

43100

101763

C. Humanas

25059

54886

25320

56320

25366

56502

25449

56960

Linguística,
Letras e Artes

17337

30835

17386

31693

17491

31952

17563

TOTAL

98953 222661

892

101235 246050 102706 249596 104004

32185
252730

QUADRO 37 - ACERVO POR ÁREA DE CONHECIMENTO.
FONTE: COORDENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS FMU
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A Biblioteca disponibiliza ainda, biblioteca digital da produção docente (PRODOC)
e discente (PRODISC), com texto integral de teses e trabalhos de conclusão de curso,
cuja coleção de títulos selecionados somou 1.156 obras, até dezembro 2017.
A coleção de periódicos impressos conta com 1.218 títulos correntes. Segue abaixo
quantidade de títulos de acordo com as Áreas do Conhecimento.
Área do conhecimento
CNPq/CAPES

2014

2015

2016

2017

Ciências Agrárias

38

38

38

38

Ciências Biológicas

15

15

15

15

Ciências Exatas e da Terra

98

98

98

98

Ciências Humanas

344

345

345

345

Ciências da Saúde

181

181

181

181

Ciências Sociais Aplicadas

471

471

471

471

Engenharia /Tecnologia

6

9

9

9

Linguística, Letras e Artes

58

61

61

61

TOTAL

1211

1217

1218

1218

QUADRO 38 - TÍTULOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO.
FONTE: COORDENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS FMU.

A coleção de periódicos eletrônicos conta com 27.972 títulos de periódicos
internacionais, sendo 26.464 com texto completo, disponíveis a partir da assinatura
de 10 bases de dados internacionais (EBSCO), além do acesso ao DOAJ e Scielo.
Por meio de concessão, temos acesso ao Portal da CAPES. Ainda
disponibilizamos o serviço de comutação bibliográfica (COMUT, BIREME e BRITSH
LIBRARY). A coleção de multimeios tem a seguinte distribuição de títulos:

Área do conhecimento CNPq/CAPES
C. Agrárias
C. Biológicas

598

2014

2015

2016

2017

59
69

59
69

59
69

59
70
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C. Exatas e da Terra
C. Humanas
C. Saúde
C. Sociais Aplicadas
Engenharia /Tecnologia
Linguística, Letras e Artes
TOTAL

286
418
203
1035
36
2965
5071

286
418
203
1035
36
2965
5071

286
418
203
1035
36
2965
5071

297
419
208
1056
39
2969
5117

QUADRO 39 - COLEÇÃO DE MULTIMEIOS POR ÁREA DE CONHECIMENTO.
FONTE: COORDENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS FMU

13.11.3 Horário de funcionamento
O Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU atendem aos usuários no período das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira
e aos sábados das 8h às 13h, ininterruptamente. Todos os serviços remotos de
renovação, reservas e consulta ao catálogo são permitidos integralmente durante 24h e
7 dias por semana.
13.11.4 Serviços oferecidos
O acesso ao documento e à informação é facilitado pelos seguintes serviços
prestados pelo Sistema de Bibliotecas: localização de material bibliográfico, mediante
consultas à base de dados local, aos catálogos coletivos regionais e nacionais;
comutação bibliográfica (COMUT e SCAD); empréstimo entre bibliotecas; acesso à
Internet; acesso à base de dados internacionais (Academic Search Ultimate, Business
Source Ultimate, Regional Business News, Health Source Consumer Edition; Health
Source: Nursing/Academic Edition; Mediclatina; Medline; SportDiscus; RILM; Scielo;
DOAJ; Portal da CAPES etc); Busca integrada via EDS (EBSCO Discovery Service) a mais
de 270.000 títulos de periódicos, repositórios de teses e catálogos online; acesso à
plataforma Minha Biblioteca que contempla mais de 12.000 títulos acadêmicos e
Biblioteca Virtual Pearson com mais de 6.500 títulos; acesso ao portal de normas da
ABNT e Mercosul (Target GedWEB); convênios com Bibliotecas da Universidade de São
Paulo para acesso ao documento primário. Scanner de digitalização de texto em voz.
São prestados, ainda, os seguintes serviços de referência e informação: serviços de
alerta; levantamentos bibliográficos; cursos de normalização técnica (manual no site
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https://portal.fmu.br/biblioteca/ – Normalização de trabalhos acadêmicos; cursos para
acesso às diferentes bases de dados assinadas pela Biblioteca; cursos para
preenchimento do Currículo Lattes; exposições temáticas de material bibliográfico;
educação formal e informal ao usuário.
13.11.5 Automação do sistema de bibliotecas
O software utilizado pelo Sistema de Bibliotecas é o Aleph versão 22, da Ex
Libris, a exemplo das principais universidades brasileiras, como USP, UNESP, PUCSP,
PUCRS, UFRGS, dentre outras. Esse software possibilita a integração desejada entre
as diversas funções da Biblioteca como também, como resultado final, potencializa
a comunicação entre esta e o corpo docente e discente, os quais podem personalizar
o ambiente em que desejam trabalhar, fixar prazos para recebimento de
informações, programar pesquisas a serem submetidas ao sistema, reservar livros
adotados como bibliografia básica e complementar etc.
Concebido para atuar com os mais avançados recursos tecnológicos, possibilita
a recuperação de variadas fontes de informação. Em uma mesma pesquisa, o usuário
pode recuperar, de forma integrada, informações referenciais sobre livros,
periódicos, multimeios, como também imagens, áudio e artigos com texto integral
de propriedade da Biblioteca ou mesmo existente na Rede Internet, por meio de
links estabelecidos pelo catalogador. Se ainda assim, o resultado não atingir o
desiderato, pode expandir a mesma busca para outras bibliotecas e para a Internet,
a critério do usuário, no próprio ambiente da pesquisa.
Estão inteiramente implantados os módulos de Catalogação, OPAC (Consulta
On-line ao Catálogo), Circulação (Empréstimos, devoluções, reservas, renovações,
históricos, preferências, DSI-Disseminação Seletiva da Informação, estatísticas,
mudança de senhas e dados cadastrais, comunicação integrada etc), Periódicos
(assinaturas, programação e controle de recebimento, reclamações etc), Aquisições
(Fornecedores, orçamentos, moedas, pedidos, faturas, reclamações, pagamentos
etc.) e EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas). Todos os módulos são integrados: ao
iniciar o pedido de compra/assinatura, já é gerado o registro bibliográfico para
complementação da catalogação tão logo a obra seja fornecida/recebida.
Todo o processo de aquisição e processamento técnico pode ser visualizado no
módulo OPAC, se assim for desejado, ou ser exibido de forma diferenciada, de acordo
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com os níveis de acesso permitidos aos diferentes tipos de usuário. Da mesma forma,
todos os empréstimos, renovações, reservas, devoluções e situação de guarda de
material devolvido também pode ser acompanhado no OPAC. Todos os dados
administrativos e de circulação são passíveis de formatação para fins estatísticos: podese ter o acompanhamento das estatísticas por tipo de usuário, períodos de utilização,
por cursos, materiais mais utilizados ou sem utilização contínua etc.
A partir dos dados inseridos, pode-se também formatar bibliotecas virtuais a partir
de qualquer critério. Como exemplo, podemos citar a criação de bibliotecas virtuais
específicas para apoio a eventos ou cursos promovidos pela Instituição.
O acesso remoto via Internet é feito pelo endereço: https://portal.fmu.br/biblioteca/
Para suporte às atividades desenvolvidas, o Sistema de Bibliotecas mantém à
disposição dos usuários 110 terminais para recuperação da informação, sendo 45
para acesso ao catálogo e 65 para acesso à Internet. Somando-se às 40 estações de
trabalho, há, ao todo, 140 computadores alocados nas bibliotecas, com
processadores Intel, HDs de 1T, Memória RAM 8Gb, todos com Windows 7.

UNIDADE

ESTAÇÕES
DE
TRABALHO

Central
Morumbi
V. Mariana II
S.Amaro
Itaim Bibi
V.Mariana
Liberdade(Brigadeiro)
HOVET

CONSULTA AO
ACERVO

17
5
2
5
4
4
4
2
TOTAL GERAL

10
3
3
5
3
3
8
3

ACESSO À
INTERNET
15
4
6
20
10
6
0
0

TOTAL
42
10
11
30
17
13
12
5
140

QUADRO 40 - COMPUTADORES INSTALADOS POR UNIDADE.
FONTE: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS FMU

13.11.6 Empréstimo domiciliar
USUÁRIO
Aluno Graduação
Colaborador

MATERIAL
Livro
Livro

PRAZO DE
EMPRÉSTIMO
7 dias
7 dias

ITENS
3
3

601

FMU
Alunos Pós-graduação latu
sensu
Alunos Pós-graduação strictu
sensu
Professores
Todos
Todos
Todos

Livro

7 dias

3

Livro

15 dias

5

Livro
Multimeios
Obras de Referência
Obras de Consulta Interna

15 dias
7
Consulta Local
Consulta Local

5
3
Ilimitado
Ilimitado

QUADRO 41 - NORMAS PARA EMPRÉSTIMO DOMICILIAR.
FONTE: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS FMU.

13.11.7 Renovação
As obras emprestadas poderão ser renovadas online por igual período, até 5
(três) vezes consecutivas. Para renovar no balcão de atendimento, o aluno deverá
apresentar o livro físico, se identificar (nome ou matrícula) e confirmar suas credenciais.
13.11.8 Reserva
A reserva pode ser realizada online ou presencialmente através do Sistema
Aleph. O usuário poderá reservar o material que estiver emprestado a outro usuário,
desde que não exista exemplar disponível na Biblioteca. As reservas obedecerão
rigorosamente a ordem cronológica em que foram efetuadas. O material ao ser
devolvido, ficará à disposição do usuário na data informada pelo sistema, por um
período de 48 horas, durante o horário de atendimento da Biblioteca.
Ultrapassado o período de espera da reserva, o usuário perderá a sua vez, ou
seja, o material será automaticamente repassado para o próximo usuário da “lista”, se
houver mais de um, e assim sucessivamente, até liberar o livro para retornar à estante.
13.11.9 Bases de dados
Outras informações bibliográficas podem ser obtidas por meio de base de dados
nacionais ou internacionais. Os dados são: citações, resumos, textos na íntegra,
imagens, estatísticas, normas etc.
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BASES DE
DADOS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTEÚDO

EBSCO

https://portal.fmu.br/biblioteca/

Academic Search Ultimate Business
Source Ultimate Regional Business News
Health Source Consumer Edition
Health Source: Nursing/Academic Edition
Mediclatina
Medline
SportDiscus
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RILM

Revista dos
Tribunais

https://portal.fmu.br/biblioteca/

RT ONLINE

Target GedWeb

https://portal.fmu.br/biblioteca/

Normas ABNT e Mercosul

QUADRO 42 - BASES DE DADOS ASSINADA.
FONTE: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS FMU.

13.11.9.1 Acervo digital
O Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU, mantém à disposição de seus usuários os seguintes portais de e-books:
•

Biblioteca Virtual Pearson:
Na plataforma da Biblioteca Virtual, disponibilizada pela editora Pearson e seus
Selos editoriais (Prentice Hall, Makron Books, Financial Times e Addson Wesley),
o aluno tem acesso a cerca de 6.554 títulos das mais variadas editoras como:
Ibpex, Manole, Papirus, Ática, Contexto, Scipione, Companhia das Letras, Educs,
Casa do Psicólogo, Jaypee Brothres, Rideel e outras.

•

Biblioteca Virtual Minha Biblioteca:
Na plataforma da Biblioteca Virtual Minha Biblioteca, consórcio formado pelas
principais editoras de livros acadêmicos do Brasil – Grupo A, Grupo Gen-Atlas,
Manole e Saraiva, oferecem às instituições de ensino superior uma plataforma
prática e inovadora para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade
via internet.
Através da plataforma Minha Biblioteca, estudantes tem acesso rápido e fácil a

mais 12.000 títulos acadêmicos, entre as principais publicações de diversas áreas de
especialização como: direito, ciências sociais aplicadas, saúde, entre outros.
13.11.10 Treinamento de usuário
O Sistema de bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU oferece sistematicamente programas de treinamento aos usuários com o
objetivo de capacitá-los na utilização das fontes de informação, no formato eletrônico,
disponibilizadas para a comunidade acadêmica. A expectativa das bibliotecas é de que
o usuário utilize esses recursos de forma autônoma, sistematizada e que tenha o
bibliotecário como referencial para otimizar suas pesquisas. Esses programas de
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capacitação são imprescindíveis para a comunidade acadêmica, uma vez que, a partir
deles é que o usuário terá conhecimento de todo o recurso informacional que a
Instituição disponibiliza, o qual dá suporte às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.
13.11.10.1 Normatização de trabalhos científicos – orientação
Um dos serviços prestados pela biblioteca é o de orientação bibliográfica para
normalização dos trabalhos de iniciação científica e de trabalhos de conclusão de curso.
São ofertados cursos para conhecimento e aplicação das normas da ABNT para
apresentação de trabalhos científicos, incluindo seus aspectos formais, referências
bibliográficas de todo o tipo de material e citações, entre outros. Essas normas também
foram

compiladas

e

exemplificadas

em

manual

disponibilizado

no

site:

https://portal.fmu.br/biblioteca/. A orientação individual é fornecida por bibliotecários
de referência sempre que requerida.
Além da orientação bibliográfica, também é oferecida capacitação para buscas em
fontes eletrônicas de informação. O treinamento é realizado por bibliotecários de
segunda a sexta feira, das 13h às 16h e aos sábados das 9h às 12h, com certificado de
participação. É possível ter uma visão ampla de todos os recursos disponíveis ou ter
orientação sobre bases de dados específicas, conforme relação disponível em:
https://portal.fmu.br/wp-content/uploads/2017/12/Bases_de_dados_FMU.pdf
13.11.10.2 Programas de capacitação corpo administrativo
Com a evolução constante da tecnologia da informação é necessário que o
profissional da área de Biblioteconomia se atualize frequentemente, com o objetivo de
oferecer atendimento de qualidade aos usuários. Neste contexto, a Biblioteca
Universitária oferece programas de capacitação, com o objetivo de capacitar os
bibliotecários e equipe de apoio para utilizarem as tecnologias da informação e,
consequentemente, prestarem serviços de excelência à comunidade interna e externa
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU.
13.11.11 Acesso ao material bibliográfico
O Sistema de Bibliotecas atende aos usuários no período das 8h às 22h, de
segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às 13h, ininterruptamente, totalizando carga
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semanal de 75 horas de prestação de serviços. Todos os serviços remotos de renovação,
reservas e consulta ao catálogo são permitidos integralmente durante 24h.
O acesso às estantes é livre, medida possibilitada pela existência de sistema de
segurança magnético. Com essa forma de utilização, busca-se colocar os usuários em
contato com a diversidade de materiais, autores e linhas ideológicas, de maneira a
suscitar, em maior profundidade, a exploração do conhecimento registrado.
Os serviços de empréstimos, consultas e reservas obedecem a regulamento próprio e
encontram-se informatizados, com a adoção de leitura ótica de código de barras e do
software Aleph da Ex-Libris.
Alunos podem retirar a cota de três obras pelo prazo de sete dias, com
possibilidade de cinco renovações consecutivas. Professores têm a cota de cinco obras
pelo prazo de quinze dias, também renováveis em igual número. Todos os usuários têm
direito a reservas de obras em circulação.
13.11.12 Acessibibilidade
As bibliotecas do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU contam com as seguintes tecnologias:
•

NVDA (Non Visual Desktop Access) – é um software leitor de telas gratuito
para Windows, suporte para aplicativos principais, como navegadores de
Internet, e-mail, programas de mensagens instantâneas, software de
produtividade (por exemplo, Word, Excel, Power Point) e muitos outros. Tem
opção de funcionar instalado no computador ou a partir de pendrive ou
outras mídias portáteis, e inclui sintetizador de voz eSpeak em Português do
Brasil e mais de 40 outros idiomas;

•

Plustek BookREaDer v200 – é um scanner que converte texto em fala, basta
apertar um botão e o mesmo converterá o texto impresso em fala de alta
qualidade com voz, que pode ser salvo em formato MP3 para o arquivo e
acesso posterior. O BookREaDer integra digitalização de alta velocidade,
síntese de voz natural (para leitura) e conversor de texto-em-fala altamente
preciso e mecanismo de reconhecimento de ótico de caracteres (OCR).
Características adicionais, voltadas especialmente para leitura assistida,
incluem: funções de lentes de aumento, controles de fontes, controles de
volume, controles de fala, funções marcadores de página, leitura PDF, etc. O
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OCR (Optical Character Recognition) incorporado garante resultados de
digitalização e permite que o software gire o texto desorientado para gerar
uma mensagem mais clara para o usuário. O equipamento vem com a
Tecnologia SEE da PLUSTEK, que usa uma lâmpada curvada para oferecer
uma digitalização precisa do livro sem distorção causado pela saliência de
livros grandes e grossos;
•

VLibras, trata-se de uma suíte de ferramentas utilizadas na tradução
automática do Português para a Língua Brasileira de Sinais. É possível utilizar
essas ferramentas tanto no computador Desktop quanto em smartphones e
tablets;

•

Labs - recurso disponível no portal de e-books Minha Biblioteca, possibilita
leitura do texto do e-book exibido na tela em voz alta, com controles de tom,
volume e idioma;

•

Lupa;

•

Cadeira para obesos.

13.11.13 Colaboradores técnico-administrativos
A equipe do Sistema de Biblioteca é composta de 37 colaboradores, sendo um
coordenador com formação em Biblioteconomia, MBA em Gestão Estratégica de
Negócios, 3 bibliotecários - com especialização - e 30 auxiliares de biblioteca.

FIGURA 43 - ORGANOGRAMA DA BIBLIOTECA
FONTE: COORDENAÇÃO DA BIBLIOTECA
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13.11.14 Plano de atualização e expansão do acervo
A formação e o plano de atualização do acervo das bibliotecas estão previstos no
PDI e são determinados pela Política de Desenvolvimento de Coleções, na qual são
estabelecidos os critérios para aquisição dos materiais bibliográficos bem como os
procedimentos para doações.
A seleção dos títulos de livros para os cursos de graduação contempla,
prioritariamente, aquisição da bibliografia básica e complementar de cada uma das
disciplinas de formação humanística, básica e profissional dos cursos. Desta forma,
procura-se assegurar uma evidente relação entre o acervo do Sistema de Bibliotecas do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU com os Projetos
Pedagógicos dos Cursos, bem como manter uma constante atualização das indicações
bibliográficas das disciplinas que compõem a estrutura curricular de cada curso.
Em relação à métrica para definição da quantidade de exemplares a serem
adquiridos, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU adota
os critérios de acordo com o disposto no Instrumento do MEC de Avaliação de Cursos
de Graduação para aquisição da bibliografia básica e complementar de livros impressos
e eletrônicos.
Além de livros impressos, o acervo do Sistema de Bibliotecas do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é ampliado por meio de
livros eletrônicos que são assinados pela Instituição, disponíveis para toda comunidade
acadêmica 24 horas por dia, por 7 dias da semana.
Atualmente os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE’s) de cada curso da
Instituição têm papel fundamental na validação das referências e na quantidade de
títulos, bem como no tipo de acervo físico ou virtual. Como parte primordial desse
acompanhamento, os NDE’s, havendo a necessidade, propõem ações corretivas para
que acervo de cada Curso esteja atualizado e em consonância com o PDI, políticas e
desenvolvimento pedagógico. Além disso, o acompanhamento e avaliação do acervo
pela comunidade acadêmica resultam em ações corretivas de modo a garantir sua
atualização contínua.
Professores e alunos avaliam o acervo disponibilizado nas bibliotecas. Isso é
possível, por meio das pesquisas realizadas pela CPA e que contam com o apoio da
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coordenação das bibliotecas. Após a tabulação dos dados das pesquisas, é realizada a
análise das informações e criado um plano de ação para realização das melhorias.
De modo a viabilizar a execução do Plano de Atualização do Acervo, os recursos
para ampliação e manutenção do acervo e das bibliotecas são previstos no
Planejamento de Longo Prazo (LRP – Long Range Plan) e orçamento anual. No início de
cada ano, a coordenação do Sistema de Bibliotecas do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é informada sobre a aprovação do orçamento
a ser utilizado no ano em curso.
A seleção de outros recursos do acervo do Sistema de Bibliotecas é orientada
pelos seguintes critérios:
•

Periódicos: o Sistema de Bibliotecas mantém assinaturas de periódicos
científicos/acadêmicos, preferencialmente eletrônicos. Para jornais e
revistas de atualidades poderão ser duplicadas as assinaturas, por
Biblioteca, de acordo com a necessidade do curso.

•

Multimeios: é mantido na Biblioteca do curso um exemplar de cada
material especial como DVD, CD-ROM e vídeo. A ampliação da
quantidade de exemplares será avaliada pela Biblioteca. Para CD-ROM
que acompanham livros, como material adicional, são mantidos na
mesma Biblioteca onde está o exemplar físico.

•

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC): as coordenações dos cursos de
graduação e pós-graduação latu sensu encaminham o arquivo eletrônico
de cada trabalho que é catalogado pelo Sistema de Biblioteca.

13.11.14.1 Aquisição na modalidade compra
Para aquisição da modalidade compra são observadas as seguintes prioridades:
• obras que façam parte das bibliografias das disciplinas dos cursos;
• cursos em fase de implantação, reconhecimento e/ou renovação de
reconhecimento;
• alterações de matrizes curriculares;
• reposição de obras danificadas e/ou desaparecidas;
• obras necessárias para desenvolvimento de pesquisas;
• materiais para dar suporte técnico a outras áreas da instituição.
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i) A biblioteca dá suporte à área Acadêmica da Instituição no
levantamento das necessidades de aquisição, de acordo com os
planos de ensino e em conformidade com a legislação vigente.
Ainda, faz todo o encaminhamento das aprovações da CIP (Capital
Investiment Proposal) e provisiona as informações finais para que
o setor de compras realize as negociações necessárias;
j) A área de Compras Táticas é responsável pela cotação de preços
e aquisição das publicações selecionadas.
k) A área de Compras Táticas só efetuará as compras de publicações
e assinaturas de revistas que dispõem de dotação orçamentária
aprovada pelo Centro Universitário FMU.
13.11.14.2 Aquisição na modalidade doação
Para inclusão de materiais provenientes de doações no acervo, devem ser
observados os seguintes aspectos:
•

estado de conservação do material;

•

atualidade da obra;

•

origem do material doado.

13.11.14.3 Aquisição na modalidade permuta
Poderá ser efetuada com outras instituições permuta dos seguintes tipos de
materiais:
•

publicações editadas pelo Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU;

•

materiais recebidos por doação em quantidade excedente ao necessário
ou cujo conteúdo não seja de interesse da comunidade universitária;

•

duplicatas de periódicos;

•

material retirado do acervo para descarte.

Além do acervo físico, também é considerada a atualização/expansão o acervo
de títulos eletrônicos (e-books) disponibilizados a toda a comunidade acadêmica, sem
limitação de acessos, e de maneira permanente, todos os dias da semana.
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Os recursos para a ampliação e a manutenção do acervo das bibliotecas são
coerentes com o PDI, sendo o orçamento anual para as bibliotecas aprovado no início
de cada ano, viabilizando a ampliação e/ou atualização do acervo, físico e eletrônico.
A atualização do acervo do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU reforçou a existência de dispositivos inovadores por meio da contratação
de dois grandes e completos acervos bibliográficos virtuais, a Minha Biblioteca e a
Biblioteca Virtual Pearson. Considerando a necessidade de oferta de oportunidades
digitais e da valorização da mobilidade, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU oferece à comunidade acadêmica a possibilidade de
acessar o acervo por meio do Portal do Aluno que, por sua vez, pode ser acessado por
qualquer dispositivo, como computador, tablet ou celular. Isso demonstra o
compromisso do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU com
a existência de recursos e dispositivos inovadores para os seus usuários.
Desta forma, entende-se que o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU possui o plano de atualização do acervo com viabilidade
para sua execução, bem como alocação de recursos, ações corretivas associadas ao
acompanhamento, avaliação do acervo pela comunidade acadêmica e dispositivos
inovadores.
13.12 Sala de apoio de informática ou estrutura equivalente
13.12.1 Laboratórios de Informática

O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui
laboratórios de informática específicos para aula e laboratórios para uso geral
distribuídos por todos os seus Campi, totalmente disponíveis para os alunos ampliarem
a experiência acadêmica. Os laboratórios específicos permitem o desenvolvimento de
competências e habilidades técnicas, científicas, comportamentais e de relacionamento
interpessoal. Isto permite que ocorram aulas interdisciplinares, fornecendo ao docente
a opção de realização de aulas que explorem capacidades gerais da área de cada curso,
além das disciplinas específicas a cada curso. Os laboratórios de uso geral permitem a
livre utilização pela comunidade acadêmica, dentro dos horários de funcionamento.
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Para suportar esse recurso, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU possui uma equipe de profissionais próprios que, por meio
do regulamento de uso dos laboratórios de informática, define as normas de segurança
e os processos para manter o ambiente totalmente atualizado e funcional. As normas
de cada laboratório são detalhadas nos seus regimentos específicos, estando disponíveis
em cada espaço, em local de fácil visualização e acesso, bem como no Aluno on-line. A
instituição possui 82 laboratórios de informática, com 2.422 computadores e vários
WebSpaces. Esses laboratórios estão distribuídos entre os 8 campi, conforme
distribuição dos Laboratórios de Informática por campus:
CAMPI

LABOATÓRIO DE
INFORMÁTICA

CAPACIDADE
ATENDIMENTO
ALUNO/AULA

TOTAL DE
COMPUTADORES

MORUMBI

5

105

109

PONTE ESTAIADA (HOVET)

1

24

25

VILA MARIANA I

11

307

317

VILA MARIANA II

8

195

203

LIBERDADE(BRIGADEIRO)

33

841

844

ITAIM BIBI

1

19

20

SANTO AMARO

3

129

129

LIBERDADE

27

812

834

TOTAL

87

2352

2402

QUADRO 43 - DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
FONTE: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS FMU.

Todos os laboratórios de aula contam com equipamentos atualizados que
atendem às demandas da Instituição, têm acesso à Internet de alta velocidade,
softwares específicos para os cursos e sua infraestrutura para o ensino (quadro branco,
computador para o docente, caixas de som e projetor multimídia). A Área de Tecnologia
da Informação é responsável por manter atualizados os softwares disponibilizados nos
laboratórios, consultando, periodicamente, os coordenadores de cursos sobre novas
necessidades. Para essa atualização periódica, a equipe de tecnologia da informação
segue normas específicas próprias.
Os laboratórios dispõem de hardwares e softwares devidamente legalizados nas
quantidades e nas especificações adequadas às atividades acadêmicas. Em todos os
computadores estão instalados softwares de segurança para garantir que nenhum
equipamento seja alvo de ataques maliciosos. Os softwares são atualizados anualmente
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ou quando lançam novas versões com base no planejamento dos cursos, visando
atender às necessidades didático-pedagógicas e de pesquisa. A partir daí é elaborado
um plano de execução que é submetido à aprovação orçamentária e, uma vez aprovado,
é direcionado à área administrativa que executa em conjunto com a coordenação de
curso para orientação quanto às especificidades de cada área.
Todos os laboratórios de informática têm equipamentos com configuração
Processador Intel (R) Core ™ i5-4590 CPU @3.30 GHz, 3.3GHz; Memória de 8Gb; Disco
Rígido 1000 Gb; DVD-RW, Windows 7 prof. 64 bits, Configuração dos Micros: Lenovo,
Pentium Dual core, 2Gb Ram, 320 HD. Intel core2duo E7500 Processador (2.70GHz,
2,69GHz) Memória de 4GB PC2-6400 UDIMM (1 DIMM)Placa de Video Geforce 310,
Disco rígido de 320 GB, 8M Cache, 7200RPM SATA 3.0Gb/s sataII, DVD-RW, Teclado
Lenovo USB BR Preto ROHS, Monitor Lenovo TFT 19 Thinkvision L197 WIde.
Computadores Intel Core i7 3.40GHz, 8.0 GB de memória, HD de 1 TB, Drivers de DVDR/RW, interligados em rede, com acesso à internet, Monitores de 19" LCD, Arcondicionado lateral e quadro branco. Com os seguintes softwares instalados: 7-Zip,
Adobe Acrobat X Pro, Adobe Air, Adobe pacote completo CC, ActiveX, Plugin, Adobe
REaDer X, Adobe Shockwave Player, , Adobe Content Viewer, Bitdefender, CCleaner,
CDBurner XP, Corel Graphics –Windows Shell Extension, CorelDRAW Graphics Suite X6
–Content, CorelDRAW graphics Suite X6, Firebird, Google Chrome, Java SE, Java 7, Java
FX, K-Lite Codec Pack, Microsoft .NET Framework, Microsoft Office Professional Plus
2010, Microsoft Silverlight, Microsoft SQL Server Compact, Microsft Visual C++ 2005
Redistributable, Microsft Visual C++ 2008 Redistributable, Microsft Visual C++ 2010
Redistributable, Microsoft Visual Studio Tools for Application, Mozilla Firefox, MSI to
redistribute MS VS2005 CRT libraries, Quick Time Alternative, Tigh e programas
específicos próprios para atendimento aos cursos da

instituição em suas

especificidades, em conformidade com as demandas de laboratórios que lhe são
próprias. O descritivo detalhado da configuração dos laboratórios encontra-se no
Manual de Laboratórios do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.
Em todos os espaços laboratoriais da IES, há uma estrutura que contempla a
acessibilidade às pessoas com deficiência, em conformidade com o Decreto 5.296 de
02/12/2004, que regulamenta as Leis 10.048 de 08/11/2000 e 10.098 de 19/11/2000,
nos decretos Nº 5.296/2004, Nº 6.949/2009, Nº 7.611/2011 e na Portaria Nº
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3.284/2003. Para garantir a acessibilidade em todos os ambientes, há espaços
reservados para deficientes físicos, bem como há equipamentos e recursos tecnológicos
para apoiar atividades acadêmicas específicas. Os laboratórios de informática possuem
acesso e acomodações adequadas para atender pessoas nestas condições (rampas,
espaçamentos nas mesas e bancadas, sinalização, etc.). A acessibilidade digital também
está presente nos Laboratórios de Informática por meio da compatibilidade com as
tecnologias assistivas usadas por pessoas com necessidades especiais e de recursos
tecnológicos inovadores. Pode-se citar os teclados em Braile disponíveis nos
laboratórios e softwares como Greenfoot e IVONA disponíveis nas Bibliotecas para
leitura de documentos na tela do computador. Os laboratórios de informática de uso
livre aos alunos, possuem disponível o software NVDA para deficientes visuais. Pessoas
idosas, analfabetos funcionais, leigos digitais e pessoas com incapacidade temporária
dispõem de recursos e facilidades do Windows, contando com o menu de funções de
acessibilidade.
Os espaços possuem boa iluminação, seu mobiliário possui condições
ergonômicas adequadas, todos são equipados com ar condicionado e a quantidade
destes equipamentos é proporcional à extensão do laboratório, o que permite uma boa
ventilação durante as aulas. Para conservação dos espaços físicos, as equipes de limpeza
atuam antes e depois das aulas.
Todos os laboratórios possuem sistemas de apoio a segurança (como extintores,
iluminação de emergência e placas sinalizadoras). Os prédios onde se encontram os
laboratórios, contam com brigadistas e bombeiros com função permanente de observar
itens de segurança e situações de risco, para atender com primeiros socorros.
Para a manutenção dos laboratórios, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU conta com um contrato de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos dos laboratórios periódica, que possibilita conservação e
manutenção dos mesmos em bom estado de funcionamento. Anualmente, são
realizados o levantamento de necessidades de novas aquisições de equipamentos e o
planejamento de longo prazo visando novas tecnologias, bem como a expansão e a
substituição do parque de máquinas da instituição.
O acesso aos laboratórios de informática, em qualquer campus da FMU, é feito
mediante o uso de senha e número de matrícula do discente. Os laboratórios, todos em
rede, dispõem de hardware e softawares devidamente legalizados na quantidade e na
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especificação adequadas às atividades acadêmicas, além de acessoa uma rede protegida
e softwares de segurança, em todos os computadores, para garantir que nenhum dos
equipamentos seja alvo de ataques maliciosos.
A Área de tecnologia da Informaçãoé responsável por manter atualizados os
softwares disponibilizados nos laboratórios. Para essa atualização periódica, a equipe de
Tecnologia da Informação segue normas especificas próprias. Acrescenta-se que a área
de TI possui um plano de execução para submissão e aprovação orçamentária, de forma
a assegurar a atualização anual dos softwares ou quando são lançadas novas versões
com base no planejamento e especificidades das áreas, visando atender às necessidades
didático pedagógicas e de pesquisa.
Próximo aos laboratórios há sala de apoio de informática que presta suporte ao
usuário. Atualmente, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU possui 1 Coordenação dos Laboratórios de Informática; 6 Líderes dos laboratórios
divididos entre os Campi; 27 Técnicos de suporte (Terceiros da Resource) e Estagiários
de Laboratórios de Informática que trabalham em horários alternados para poderem
atender às demandas necessárias em todos os turnos. Todos os técnicos são capacitados
e possuem experiência em atendimento, prestando suporte ao usuário.
O acesso à Internet à rede de dados do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU é segregado em duas partes: a rede acadêmica, destinada
à utilização por discentes e docentes, e a rede administrativa, de uso exclusivo pelos
colaboradores técnicos e administrativos. A segregação proporciona mais segurança aos
usuários e aos dados institucionais, bem como amplia a flexibilidade de acesso da rede
acadêmica aos serviços online externos à Instituição. As redes utilizam equipamentos
CISCO de alta capacidade e disponibilidade, com distribuição tanto por cabo nos pontos
de trabalho e laboratórios quanto por wireless em cada um de nossos campi.
Como exemplo da oferta de recursos de informática inovadores, pode-se citar
que, para que os discentes possam continuar desenvolvendo os seus estudos e
realizando os seus trabalhos acadêmicos depois das aulas práticas em laboratórios de
informática, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
mantém parceria com a Microsoft, que possibilita a entrega para todos os discentes o
pacote Microsoft Office, além de disponibilizar licenças de software em versão
acadêmica para seus alunos. Por meio do Student Advantage, os alunos possuem acesso
gratuito à solução completa do Office 365, que inclui todos os aplicativos do tradicional

614

PDI - 2018-2022
pacote Office para uso em até cinco dispositivos, dentre eles smartphones, tablets e
notebooks. O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
mantém também parceria com a Oracle Acadêmico com acesso à Banco de Dados pelos
seus aplicativos; Unity para desenvolvimento de atividades em Desenvolvimento de
Games, Microsoft Imagine (antigo Dreamspark) com sistemas operacionais para efeito
de atualização, e Autodesk com a distribuição de licenças acadêmicas para alunos, além
de outros softwares específicos.
Assim, entende-se que as condições de infraestrutura atendem às necessidades
institucionais, contando com equipamentos, normas de segurança, espaços físicos,
acesso à Internet, atualização de softwares, acessibilidade, serviços, suporte, condições
ergonômicas adequadas às necessidades e oferta de recursos de informática
inovadores.
O quadro 43 demonstra a distribuição dos laboratórios e equipamentos
disponíveis por Escola do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas:
ESCOLA

Ciências da Saúde

LABORATÓRIO DE USO
Laboratório Multidisciplinar 1
Laboratório Multidisciplinar 2
Laboratório Multidisciplinar 3
Laboratório de Anatomia 1
Laboratório de Anatomia 2
Sala de Apoio Técnico
Sala de Peças Anatômicas
Área Técnica
Laboratório de Anatomia 3
Sala de Apoio
Laboratório de Fisioterapia 1
Laboratório de Fisioterapia 2
Laboratório de Terapia Capilar
Laboratório de Terapia Corporal
Laboratório de Terapia Facial
Sala de Apoio Terapia Capilar
Depósito
Laboratório de Fisiologia
Arsenal
Laboratório de Unidade de Terapia Intensiva
Laboratório de Obstetrícia e Saúde da Mulher
Laboratório de Recuperação Anestésica
Laboratório de Centro Cirúrgico
Laboratório de Preparação dos Alimentos
Laboratório Multidisciplinar 4

615

FMU
ESCOLA
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LABORATÓRIO DE USO
Sala de Apoio 1
Laboratório de Estrutura & Função I
Sala de Apoio 2
Laboratório de Radiologia
Laboratório Multidisciplinar 2
Laboratório Multidisciplinar 1
Laboratório de Fisioterapia
Laboratório de Enfermagem
Área Técnica Laboratório 7
Laboratório Multidisciplinar 8
Laboratório Multidisciplinar 9
Laboratório Multidisciplinar 10
Laboratório Multidisciplinar 11
Laboratório Multidisciplinar 12
Laboratório de Parasitologia do LEAC
Laboratório Multidisciplinar 14
Laboratório de Preparação dos Alimentos
Laboratório de Estrutura & Função II
Laboratório de Estrutura & Função I
Área Técnica - Prédio 29
Apoio Técnico - Prédio 14
Laboratório de Anatomia 3
Laboratório de Anatomia 4
Laboratório de Anatomia 5
Sala de Peças Anatômicas
Sala de Ossos - Peças Sintéticas
Laboratório de Habilidades Humanas
Laboratório das cabeças
Laboratório de interpretação radiográfica
Laboratório de apoio de odontologia
Centro de radiologia da Clínica de Odontologia
Clínica de Odontologia Superior
Clínica de Odontologia Inferior
Laboratório Escola de Análises Clínicas LEAC
Laboratório de Microbiologia LEAC
Laboratório de Urinálise LEAC
Laboratório de Informática 318
Laboratório de Informática 319 - uso livre
Laboratório de Informática 320
Web space
Laboratório de Anatomia 1
Sala de Estudo
Laboratório de Técnica Cirúrgica
Laboratório de Microscopia
Laboratório de Microbiologia
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ESCOLA

Engenharia e Tecnologia da
Informação

LABORATÓRIO DE USO
Laboratório de Patologia
Laboratório de Tecnologia e Higiene dos Alimentos
Histotécnica
Laboratório de Semiologia
Laboratório de Estrutura e Função Animal
Laboratório de Imagenologia
Sala de Preparo - Anatomia
Sala Técnica
Biologia Animal Pós Graduação
Biomoleculares para o Monitoramento da Saúde
CAD 1 Info
CAD 2 Info
Lab Info 1
Lab Info 2
Lab Info 3
Lab Info 4
Lab Info 5
Lab Info 6
Lab Info 7
Lab Info 8
Lab Info 9
Lab Info 10
Lab Info 11
Lab Info 12
Lab Info 13
Prototipagem Info
Simulação I
Simulação II
Automação
CAD I
CAD II
Canteiro de Obras
Cartografia
Eletrônica
Física I
Física II
Hardware
Hidráulica
Instalações
Processos Construtivos
Processos Industriais
Phototipagem
Quimica I
Redes
Saneamento

617

FMU
ESCOLA

LABORATÓRIO DE USO
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 5
Laboratório de Informática 6
Laboratório de Informática 7
Laboratório de Informática 8 – Redes
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Negócios
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 5
Laboratório de Informática 1
Hospitalidade e Gastronomia
Laboratório de Informática 2
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Direito e Relações Internacionais
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 7
Laboratório de Informática 8
Educação
Laboratório de Informática 14
Laboratório de Letras
Laboratório de Informática 1
Laboratório de Informática 2
Laboratório de Informática 3
Laboratório de Informática 4
Laboratório de Informática 5
Laboratório de Informática 6
Todos dos Cursos
Laboratório de Informática 7
Laboratório de Informática 8
Laboratório de Informática 9
Laboratório de Informática 10
Laboratório de Informática 10
Laboratório de Informática 11 – Uso livre alunos
Laboratório de Informática 12
QUADRO 44 - DISTRIBUIÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
FONTE: COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECAS FMU.

13.12.2 Webspace
Como forma de permitir acesso livre aos computadores da instituição, foram
criados os webspaces nas áreas de circulação e/ou convivência. Eles são compostos por
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bancadas, cadeiras e máquinas disponíveis para que o estudante possa utilizar os
equipamentos sem precisar ir ao laboratório de informática. Além disso, todos os campi
do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possuem Wi-Fi em
toda sua área.
13.12.3 Recursos Audiovisuais e Multimídia
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe nos
prédios de aulas de recursos audiovisuais para suporte ao professor ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os equipamentos
somam 500 projetores multimídias, 500 caixas de som, mesas de som, ilhas de Edição
de Áudio e Vídeo, estúdios de Fotografia e Filmagem, além de sistema de transmissão
simultânea entre salas de aulas.
A expansão e a atualização dos equipamentos acompanham as necessidades
dos cursos e a evolução tecnológica da área. É do interesse da Instituição assegurar a
atualização tecnológica e a quantidade necessária de todos os meios que configuram
a garantia da qualidade do ensino.
13.12.4 Evolução dos Recursos de Informática
O quadro 44 a seguir demonstra a evolução dos recursos de informática no Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas de 2014 até 2017:
2014
Tipo do
equipamento ADM
AA

2015

2016

ADM

Computadores

964

2.289

998

Impressoras

154

2

154

2

154

2

154

Projetores

10

150

15

250

20

380

30

Total

1.128

2.441

AA

ADM

2017

AA

ADM

2018

AA

2019

ADM

AA

ADM

AA

1.595

2.413

1.405

2.693

0

124

0

135

0

390

35

400

50

450

1.590

3.143

2.352 1.192 2.394 1.325 2.402

1.167 2.604 1.366 2.776 1.509 2.792

1.754 2.813

QUADRO 45 - EVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA DE USO ADMINISTRATIVO (ADM) E EM ATIVIDADES
ACADÊMICAS (AA)
FONTE: DIRETORIA DE TI (2018)

Com base nesse estudo, é definida a necessidade de investimentos em
informática para cada ano, sendo que todos os aparelhos substituídos (computadores,
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monitores, impressoras etc.) são doados a instituições que atuam em programas sociais,
cooperativas de reciclagem ou mesmo entidades que promovem a inclusão digital com
comunidades de baixa renda.
13.12.5 Inovações Tecnológicas Diferenciadas
Em relação ao uso de recursos tecnológicos diferenciados, a FMU conta com
projetores na maioria das suas salas de aula e, inclusive algumas salas com projetores
interativos. Os ambientes administrativos têm sistema de controle de acesso por crachá
corporativo, os campi são monitoradas por sistema de CFTV e as salas de reuniões
dispõem de projetor e, em algumas, TV. Todos os computadores administrativos têm
acesso a todos os aplicativos do Office 365: Calendário, Class Notebook, Delve, Dynamics
365, Excel, Flow, Forms, OneNote, Outlook, Pessoas, Planner, Power BI, PowerApps,
PowerPoint, SharePoint, Staff Notebook, StaffHub, Stream, Sway, Tarefas, Teams, ToDo, Vídeo, Word, Yammer, WorkPlace e, com destaque, o OneDrive, diretório
compartilhado onde são arquivados os documentos institucionais e que pode ser
acessado de qualquer lugar. Mais ainda, a ferramenta Skype for Business é amplamente
utilizada. Por meio dela são feitas reuniões, evitando a logística do deslocamento e
economizando o tempo de todos. Outro destaque é o Blackboard, que também é
utilizado como repositório de materiais de treinamentos e etc. Conta ainda com
Webspaces, que são compostos por bancadas, cadeiras e máquinas disponíveis para que
a comunidade acadêmica possa utilizar os equipamentos sem precisar ir ao laboratório
de informática.
Os professores e alunos também contam com o Núcleo de Educação a Distância (NEaD),
com funcionários e “Monitores Tecnológicos” em horário permanente que orientam à utilização
dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) e com inúmeras ferramentas
on-line, que dão suporte à modalidade de educação a distância, presente em disciplinas dos
cursos presenciais e semipresenciais, à disposição de professores e alunos. No NEAD, os
professores possuem auxílio de funcionários para auxiliá-los no design e disponibilização dos
conteúdos no ambiente virtual.

Em relação aos links de Internet, há acesso com links redundantes, oferecendo
qualidade na comunicação e pleno acesso a recursos de caráter acadêmico, científico e
de pesquisa para alunos e professores de todos os campi, em todos os espaços
acadêmicos, como bibliotecas, laboratórios, salas de aula, espaços de convivência, entre
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outros locais, uma vez que todos os computadores existentes na Instituição obtêm
acesso à Internet através de uma estrutura interna de rede. A divisão dos links de rede
e de internet é dada da seguinte forma:
•

Datacenter Central = Internet dedicada central de 1 Gbps e um link de

backup de 20Mbps.
•

Campus Santo Amaro = Links de Internet de 200 Mbps + Link de rádio de

200 Mbps
•

Campus Brigadeiro = Links de Internet de 1 Gbps + Link MPLS 14 Mbps

Todas as unidades possuem conexão redundante de rede lógica, garantindo
acesso à Internet e aos serviços internos como portal do aluno, sistema acadêmico,
sistema de EAD, Biblioteca, entre outros.
Os campi, também está disponível acesso à Internet através da rede Wireless
(sem fio). Esta rede sem fio disponibiliza aos professores e alunos acesso aos recursos
computacionais, oferecendo mobilidade e facilitando cada vez mais o acesso à
informação. A cobertura da rede wifi abrange 100% dos espaços acadêmicos,
administrativos e áreas de convivência de todas as unidades. Os Laboratórios do Centro
Universitário, bastante bem equipados, têm sua função valorizada a partir da
necessidade dos cursos de graduação e de pós-graduação atuarem dentro do princípio
pedagógico da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, uma vez que
adquirem contornos específicos dentro do curso.
Pode-se citar, como exemplo de inovação tecnológica, o fato de que os
estudantes podem continuar desenvolvendo os seus estudos e realizando os seus
trabalhos acadêmicos depois das aulas práticas em laboratórios de informática, pois a
FMU disponibiliza, gratuitamente, a licença do Pacote Office 365 para os seus discentes,
além de outros softwares específicos (esses softwares também são disponibilizados,
gratuitamente, para professores e funcionários técnico-administrativos).
13.13 Instalações sanitárias
Os campi possuem instalações sanitárias em todos os andares posicionados em
pontos estratégicos, atendendo de forma adequada o fluxo de alunos, visitantes e
colaboradores de cada campus. Os campi também dispõem de instalações sanitárias
acessíveis, de acordo com a legislação aplicável, com barra de apoio, vaso sanitário
adequado, lavatório adaptado, acionamento de emergência, espaço de rotação, assim
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como banheiros familiares e fraldários. O Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU disponibiliza equipe de limpeza dedicada com cronograma
de higiene que garante a higienização, o abastecimento e a conservação dos sanitários.
Além disso, os sanitários contam com sistema de ventilação que garante a renovação do
ar.
A fim de garantir um ambiente educacional confortável e sustentável, mitigando
os impactos ambientais todas as torneiras e acionadores de descargas possuem
redutores de vazão, garantindo a redução do consumo de recursos hídricos. O Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta com parceria de uma
empresa especializada em ações e tecnologias que promovem a redução de consumo
de água.
As instalações sanitárias têm pleno funcionamento, uma vez que atendem aos
requisitos de dimensão, acústica, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem
específica e limpeza. A Área de Operações é o órgão responsável pelo gerenciamento
dos campi e de todos os itens relacionados à infraestrutura física, suprimentos e serviços
gerais, disponibilização de equipamentos, controle e conservação do patrimônio,
segurança patrimonial e proteção à vida, avaliação periódica dos espaços e
gerenciamento da manutenção patrimonial, incluindo as instalações sanitárias. A Área
de Operações conta com normas consolidadas e institucionalizadas para a gestão desses
itens. Além disso, nas pesquisas realizadas pela CPA, os alunos têm a oportunidade de
avaliar a infraestrutura física, o que inclui os sanitários, sugerindo melhorias,
periodicamente.
Vale ressaltar que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas - FMU
oferece aos seus docentes, discentes e colaboradores técnico-administrativos a
utilização de um moderno aplicativo por meio de tag com QRCode abertura de
chamados e avaliação da limpeza do ambiente. Esse aplicativo possibilita ao usuário
informar sobre aspectos relacionados à limpeza e a danos os quais são recebidos de
imediato pela equipe responsável que providenciará, em prazo resoluto, o devido
tratamento ao problema.
Desta forma, as instalações sanitárias disponibilizadas pela instituição (conjuntos
de sanitários masculinos, femininos, familiares e fraldários) atendem às necessidades
institucionais, estando adequadas às atividades, às condições de limpeza e segurança, à
acessibilidade, às dimensões, à iluminação, à ventilação, ao mobiliário e à aparelhagem
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específica e há normas consolidadas e institucionalizadas de avaliação periódica dos
espaços.
13.14 Estruturas do Polo EaD
Os polos de apoio presencial podem ser próprios ou implantados em regime de
parceria formal, em diferentes localidades do país. Cada polo deve dispor de uma
coordenação local, que atua como representante do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU, sendo responsável pela gestão da
infraestrutura física, de serviços gerais, de suprimentos e o controle e conservação
patrimonial, distribuição e reservas dos equipamentos audiovisuais para apoio das
atividades acadêmicas e serviço de reprografia.
O espaço físico de cada polo dispõe de metragem adequada ao número de
estudantes, biblioteca, laboratório de informática e específicos, mobiliário próprio, além
de iluminação artificial e natural. Também tem sua estrutura avaliada periodicamente
pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU no que se refere
às condições de oferta. Todos os polos disponibilizam um espaço (mural) para
divulgação das informações relativas o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas – FMU e de interesse da comunidade acadêmica.
13.15 Infraestrutura tecnológica
O Data Center Principal é composto por servidores físicos em clusters para a
virtualização de servidores, Storage onde as informações são gravadas diariamente
guardando as informações da companhia, Firewalls, Switch Core, Ar-condicionado de
precisão e de conforto, Sistema de proteção contra incêndio, transformador para o
nobreak com um banco de baterias que tem uma redundância de carga de 2 horas e 15
minutos sem uma alimentação de energia, ondo o mesmo é alimentado pela
concessionária energética, o gerador da unidade e o gerador da TI que é dedicado ao
Data Center, caso falte energia da concessionária faltar e gerador da unidade não entrar
o gerador da TI liga automaticamente, o Data Center funciona 24x7, e quando há
necessidades de parada é agendado com o COMEX (Comitê Executivo da Instituição).
Possuímos um Data Center secundário em outra unidade, que recebi as
replicações do Data Center Principal.

623

FMU
Os pontos de rede atendam desde a internet bem como os softwares de licença
em rede disponíveis para as áreas acadêmicas e atender a internet e impressão via rede
e etc para a área administrativa.
Em todas as Unidades possuem cobertura WI-FI e estamos com um projeto de
Site Survey em andamento para melhoria dos pontos de cobertura de sinal para uma
melhor cobertura a satisfação de nossos alunos e colaboradores.
A opção do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é
pelo uso das metodologias ativas, não apenas em suas disciplinas e cursos presenciais,
mas também nas disciplinas e cursos oferecidos na modalidade a distância. O Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é coerente com as bases
legais e, em conformidade com o PDI, adota a construção de um processo educativo
fortemente basEaDo em novas tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade
web-based para a modalidade de ensino a distância. No modelo web-based o processo
educativo é realizado com base na aprendizagem colaborativa e significativa mediada
por docentes e tutores, por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que permite estruturar o modelo
pedagógico para EaD na FMU é o Blackboard, considerado líder mundial em plataformas
de e-learning, destaca-se pela sua flexibilidade pedagógica, amplitude de funções e
pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado a distância e apoio ao
ensino presencial.
Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais alinhados com o uso
de metodologias ativas, o Blackboard foi customizado e estruturado com recursos de
comunicação, interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento.
Para potencializar o processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a
distância, há mecanismos efetivos de interação e comunicação, garantindo
acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre seus usuários:
coordenadores, docentes, tutores e discentes assegurando acesso aos seus recursos
didáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com segurança do registro de seus dados.
Os principais mecanismos de comunicação e interação adotados são:
●

Trilhas de Aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos aos

conteúdos de forma dinâmica e contextualizada.

624

PDI - 2018-2022
●

Avisos semanais: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados

via e-mail aos discentes, onde os docentes e tutores destacam os conteúdos das
aulas e atividades;
●

SMS: mensagens enviadas aos discentes como lembrete e sensibilização

das principais datas e atividades de aprendizagem;
●

E-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos discentes, com

informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links, avisos,
orientações e esclarecimentos;
●

Fórum Fale com o professor-tutor: onde ocorre a interação assíncrona

entre docentes e discentes;
●

Contatos: informações sobre os contatos com profissionais envolvidos no

atendimento ao discente para esclarecimento de dúvidas técnicas, financeiras,
administrativas e acadêmicas;
●

Telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos

discentes;
●

Comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem, que

permite ao acadêmico interagir com a coordenação do curso.
●

Fórum Temático: fórum para interação entre docentes, tutores e

discentes acerca de temas pertinentes aos conteúdos das disciplinas;
●

Blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos,

argumentos, conteúdos e multimeios entre discentes e docentes;
●

Encontros presenciais: materializados em aulas inaugurais, atividades

práticas, palestras, seminários, atividades pedagógicas e avaliação das disciplinas.
Esses canais de comunicação e interação seguem um padrão em todas as
disciplinas, facilitando a apropriação pelos discentes a respeito do AVA e seus recursos,
e do modelo educacional operado. A fim de manter suas atividades e mitigar paradas
operacionais, garantindo a capacidade e a estabilidade da energia elétrica e mantendo
condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta, como plano de contingência, com um
sistema de moto geradores. Em caso de falha no fornecimento de energia por meio da
concessionaria, esse sistema assegura a continuidade das atividades, o funcionamento
de seus servidores tecnológicos, bem como o sistema de luzes de emergência e
elevadores.
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A fim de manter suas atividades e mitigar paradas operacionais, garantindo a
capacidade e a estabilidade da energia elétrica e mantendo condições de
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, a FMU conta, como plano de
contingência, com um sistema de moto geradores. Em caso de falha no fornecimento de
energia por meio da concessionaria, esse sistema assegura a continuidade das
atividades, o funcionamento de seus servidores tecnológicos, bem como o sistema de
luzes de emergência e elevadores. Outrossim, para também garantir as condições de
funcionamento 24/7 da infraestrutura tecnológica, os processos de contingenciamento
dos recursos tecnológicos estão baseados em políticas que visam à alta disponibilidade
de informações e sistemas, por meio de suporte técnico, sistemas de segurança,
esquemas de backup, planos de contingência, redundância de equipamentos e canais
de comunicação e gerenciamento proativo. O objetivo é assegurar um plano de acesso
seguro, eficiente e gerenciado, capaz de restabelecer as funções críticas da
infraestrutura tecnológica, numa situação excepcional. Os planos de contingência são
desenvolvidos para cada ameaça considerada em cada um dos processos do negócio
pertencentes ao escopo, definindo em detalhes os procedimentos a serem executados
em estado de contingência.
O incentivo à utilização da tecnologia informacional em ambientes acadêmicos é
parte integrante das políticas de ensino da Instituição por se entender a importância do
acesso e do compartilhamento de informações e conhecimentos entre indivíduos e
grupos no estado atual de conectividade em que atuam as Instituições de Ensino. Nesse
sentido, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU tem os
seus campi conectados por uma rede lógica segura. A infraestrutura de dados permite
uma rede lógica estruturada, com um sistema de conectores, cabos, dispositivos e
condutas que permitem criar, organizar e estabelecer uma infraestrutura de
telecomunicações eficiente, permitindo um sistema de cabeamento identificado e
certificado, atendendo aos requisitos estabelecidos nas normas vigentes.
A disponibilização de condições adequadas para as atividades acadêmicas e
administrativas compreende o acordo de níveis de serviços que permitem a realização
das finalidades institucionais de maneira eficaz e eficiente, por meio do processo de
modernização constante do parque tecnológico da instituição. Cabe ressaltar que o
acordo dos níveis de serviços prevê as metas e as responsabilidades das partes

626

PDI - 2018-2022
envolvidas, e é revisado periodicamente para assegurar a adequação ao atendimento
das necessidades institucionais.
Destaca-se que a descrição da base tecnológica e dos recursos tecnológicos
disponíveis estão explicitados no PDI. Por tecnologia da informação, nesse plano,
consideram-se:
•

sistemas da informação, nos quais se mantêm todas as transações

executadas na e pela FMU;
•

infraestrutura de servidores que hospedam nossos sistemas, incluindo

telefonia móvel, fixa, links e toda conectividade (LAN e WAN) entre os computadores
utilizados pelos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo em suas
diferentes atividades;
•

segurança da informação e IT compliance, destinada a avaliar os controles

e garantir que estamos em conformidade com as diretrizes SOX, além de proteger
os dados do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, dos
discentes e docentes contra vazamentos e ataques externos;
•

governança de tecnologia da informação, compreendendo os processos

administrativos da Tecnologia da Informação. Estes processos incluem o Vendor
Management, que gerencia todos os contratos de apoio que a TI possui com seus
fornecedores. Complementando a Governança de TI, há o Project Management
Office, que controla as documentações, o fluxo financeiro dos grandes projetos da
Tecnologia da Informação e suas aderências às regras de capitalização da instituição
e a metodologia de gestão de projetos.
Cabe à Área da Tecnologia da Informação a responsabilidade de definir o
melhor direcionamento tecnológico para o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU, buscando crescimento operacional sustentável bem
como a potencialização de uso dos investimentos e recursos na busca da melhor
relação entre custo e benefício no longo prazo, com prioridade para a qualidade
acadêmica. Ademais, a área de Operações conta com uma equipe residente nos
Campi para garantir o atendimento das demandas de limpeza, manutenção predial,
controle de pragas e coleta seletiva de resíduos, bem como abertura das salas de aula
e outros atendimentos às demandas acadêmicas. A essa equipe cabe a abertura de
chamados de manutenções emergenciais, como falha no abastecimento de água e
energia. Além disso, acompanha manutenção preventiva periódica em seus sistemas
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críticos. Há também uma moderna Central de Segurança e monitoramento integrado
que controla em um só lugar todos os campi por meio de uma moderna tecnologia de
CFTV (circuito fechado de TV), além de catracas com sistema eletrônico por cartão de
acesso, um dos mais modernos do mercado. A equipe de Segurança física está
presente em todo os campi e faz parte de uma das mais renomadas e especializadas
empresas de segurança do mercado.
13.16 Infraestrutura de execução e suporte
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU conta com
uma infraestrutura de execução e suporte qualificada para garantir as demandas dos
ambientes institucionais e dos serviços de apoio, como hardware, software e serviços
tecnológicos, necessários para garantir a plena operação e funcionamento, assegurando
o determinado nível de serviço aos usuários e atendendo às necessidades institucionais.
Para isso, a Tecnologia da Informação busca garantir a prevenção de eventuais falhas
com planos de redundância e contingência constituídos por uma série de ações e
procedimentos que visam à obtenção de soluções e dispositivos de recuperação
relacionados com essas falhas.
Os processos de contingenciamento dos recursos tecnológicos estão baseados
em políticas que visam à alta disponibilidade de informações e sistemas, através de
suporte técnico, sistemas de segurança, esquemas de backup, planos de contingência,
redundância de equipamentos e canais de comunicação e gerenciamento proativo. O
objetivo é implantar, conectado à estrutura de rede de computadores, um plano de
acesso seguro, eficiente e gerenciado, capaz de restabelecer as funções críticas numa
situação excepcional.
Os planos de contingência são desenvolvidos para cada ameaça considerada em
cada um dos processos do negócio pertencentes ao escopo, definindo em detalhes os
procedimentos a serem executados em estado de contingência. Na implementação do
plano, devem ser avaliados os principais riscos que podem fazer um sistema parar. Para
isso, deve-se proceder ao levantamento dos impactos dessa parada em cada área de
negócio e estimar quanto tempo levaria para restabelecer o processamento para cada
risco e para cada área.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe de
redundância de hardwares específicos: Firewalls dos Data Center, e controladoras de
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WI-FI, processo de Backup de dados, cópias redundantes de toda a informação,
incluindo dados, aplicações, sistema operativo, SGBD e outros sistemas de gestão em
uso.
O Plano de expansão acompanha a evolução institucional, dos cursos e
tecnologias da área, bem como a previsão de expansões acadêmicas e administrativas,
previstas neste PDI, de modo a assegurar a atualização tecnológica e a quantidade
necessária dos meios que configuram a qualidade da infraestrutura e dos serviços de
execução e suporte.
Para atender as necessidades institucionais, a organização da infraestrutura da
Tecnologia da Informação tem dentre os seus objetivos, manter as operações da IES em
funcionamento, dentro dos níveis de serviço acordados. Essas operações são
monitoradas por equipe especializada e dedicada, abrangendo a estrutura de
telecomunicação (voz e dados), servidores e ambientes dos sistemas, incluindo a
especificação, homologação, testes e implantação de novos recursos para atendimento
às necessidades acadêmicas e administrativas.
A equipe é responsável pela elaboração, implantação e revisões sistemáticas das
políticas e procedimentos da infraestrutura, incluindo a especificação e implantação dos
padrões de segurança estabelecidos pela área de Segurança da Informação. Realiza a
gestão dos recursos da Tecnologia da Informação buscando, de forma sistemática,
ampliar o potencial de uso dos equipamentos e sistemas. Para garantir a disponibilidade
de serviços e meios apropriados para sua oferta, são componentes da infraestrutura dos
sistemas de informação:
•

Operações do Datacenter: atualmente, o Centro Universitário das

Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui serviço de hospedagem de
servidores em datacenter. Este serviço é responsável por manter fisicamente nossos
servidores em ambiente seguro em termos de acesso físico e com controle climático
adequado para a operação dos equipamentos. O Data Center Principal é composto
por servidores físicos em clusters para a virtualização de servidores, conta com
sistemas de segurança que garantem a guarda das informações, a climatização
adequada para evitar o superaquecimento das máquinas, o controle contra
incêndios e a redundância do gerador, tendo um exclusivo para o Data Center.
Também há um Data Center secundário em outra unidade, que recebe as replicações
do Data Center Principal.
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•

Controle das Estações de trabalho: as estações compreendem os

computadores pessoais, portáteis ou não, que são disponibilizados como
ferramentas de trabalho para os colaboradores técnico-administrativos da
Instituição.
•

Gerenciamento das Redes de dados: a rede de dados do Centro

Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU é segregada em duas
partes: a rede acadêmica, destinada à utilização por discentes e docentes, e a rede
administrativa, de uso exclusivo pelos colaboradores técnico-administrativos. A
segregação proporciona mais segurança aos usuários e aos dados institucionais, bem
como amplia a flexibilidade de acesso da rede acadêmica aos serviços online
externos à Instituição. As redes utilizam equipamentos CISCO de alta capacidade e
disponibilidade, com distribuição tanto por cabo nos pontos de trabalho e
laboratórios quanto redes sem fio em cada campus. A infraestrutura de dados é
dimensionada para que possua escalabilidade e crescimento flexível, o que permite
aumentar a quantidade de equipamentos que podem acessar as redes de dados
sempre que necessário e com esforço consideravelmente baixo. Destaca-se que está
em execução um projeto de Site Survey para melhoria dos pontos de cobertura de
sinal de wi-fi;
•

Service Desk: representa o principal ponto de contato entre as equipes de

Tecnologia da Informação e os usuários da comunidade acadêmica. É por meio desse
serviço que são notificados os incidentes e geradas as requisições de serviço. Uma
vez que os chamados sejam capturados e documentados, as equipes de manutenção
e suporte atuam de forma imediata e eficaz na resolução dos mais diversos
problemas que possam incidir sobre os serviços de Tecnologia da Informação. O
Service Desk é um modelo de contratação de serviço (por SLA - Service Level
Agreement) que permite a utilização das melhores práticas do mercado, assim como
a aplicação de processos de melhoria contínua, nos quais os indicadores são
constantemente revistos para a identificação de oportunidades de melhorias nos
processos, para a identificação de oportunidades de melhorias nos processos, além
de time de suporte com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
•

Segurança da informação: tem como objetivo elaborar e implantar

políticas de segurança de dados administrativos e acadêmicos de usuários, com
treinamentos sistemáticos das equipes na incorporação das melhores práticas de
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segurança, controle dos acessos de todos os colaboradores aos sistemas e
implantação de ferramentas de segurança que garantem a confiabilidade e a
confidencialidade dos dados do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU.
•

Gestão da Mudança: parte da área da Tecnologia da Informação que

permite gerenciar, controlar e documentar as alterações e inovações que são
implantadas nos diferentes sistemas. Todas as necessidades de mudanças são
previamente submetidas a avaliações por diferentes equipes técnicas com o objetivo
de avaliar potenciais impactos para a integridade e segurança dos demais sistemas.
As equipes são também responsáveis pelas etapas de testes e homologação pelos
usuários, para posterior incorporação das melhorias e inovações aos ambientes de
produção (uso).
•

Gestão de Problemas: parte da organização da Tecnologia da Informação

que atua na identificação e estudo de erros, com o objetivo de implantação de
soluções definitivas para os mesmos. Todas as intervenções são feitas com base no
princípio da identificação das causas raiz dos problemas. A atuação ocorre de forma
reativa, a partir da análise de relatórios de incidentes na procura de reincidências
constantes, assim como de forma proativa, por meio da identificação de padrões de
comportamento nos serviços da Tecnologia da Informação que possam indicar
potenciais interrupções e outros problemas futuros.
•

Desenvolvimento de Sistemas: o grupo de sistemas tem como objetivo o

alinhamento entre as políticas de Tecnologia da Informação e os objetivos
corporativos, desenvolvendo abordagens adequadas para atendimento às
necessidades e oportunidades de negócio, identificação, avaliação e proposição do
uso de novas tecnologias, de acordo com as melhores práticas de mercado. Atua
igualmente como consultor de Tecnologia da Informação para as instâncias de
decisões estratégicas da Instituição, contribuindo para a adoção de escolhas que
contribuam de forma sustentável e duradoura para a realização das finalidades
institucionais.
De acordo com os projetos de expansões de novas unidades e campi, a área de
TI do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU alinha seus os
escopos com as necessidades de infraestrutura e recursos de tecnologia de hardwares
e softwares, buscando atender a todos requisitos de acordo com as especificações e
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necessidades do corpo acadêmico e administrativo. Todas as estruturas aqui
apresentadas, demonstram a disponibilidade de serviços e meios apropriados para sua
oferta, bem como a existência de equipes plenamente instrumentalizadas para elaborar
os planos de contingência, redundância e expansão.
13.16.1 sistema de registros acadêmicos
O sistema AS400, é um sistema desenvolvido internamente pela equipe de
Sistemas do DTI, e foi originalmente concebido com foco nas necessidades específicas
de negócio, alinhado aos princípios de boas práticas e inovação de processos. O AS400
é um sistema integrado, baseado na tecnologia Web, que possui ampla aderência aos
processos padrão, tais como: CRM, Processo Seletivo, Registro e Controle Acadêmico de
Graduação e Pós-graduação (Especialização, Mestrado, Doutorado), Protocolo,
Financeiro, Extensão, Operações, entre outros. Sua abrangência permite, entre outras
rotinas, a operacionalização de matrículas, registros de avaliações, históricos e demais
controles acadêmicos e financeiros de todos os alunos da instituição, tanto na
modalidade presencial como semipresencial e à distância. O Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU utiliza o sistema Blackboard como plataforma
de ensino a distância, existindo uma integração com o AS400 em relação as matrículas,
turmas, professores e notas. Outras integrações podem ser observadas, tais como
sistema Aleph versão 22 de bibliotecas, Office 365, base de dados científicas
(assinaturas), portais de conteúdo e colaboração da Laureate, site da IES.
13.17 Plano de expansão e atualização de equipamentos
A expansão e a atualização dos equipamentos acompanham as necessidades dos
cursos e a evolução tecnológica da área. É do interesse do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU assegurar a atualização tecnológica e a
quantidade necessária de todos os meios que configuram a garantia da qualidade do
ensino.
A renovação de equipamentos ocorre de forma cíclica e permanente. Neste
sentido, busca-se a antecipação à acelerada obsolescência que se observa, por exemplo,
no campo da tecnologia da informação, que afeta computadores, servidores,
equipamentos de telefonia, impressoras, roteadores, aplicativos, etc. Ciente dessa
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problemática e dos riscos da obsolescência para o ensino, a pesquisa e a gestão
institucional, a instituição dispõe de um plano de renovação sistemática do parque de
máquinas, incluindo as estações de trabalho administrativas e os equipamentos de uso
de docentes e discentes. São também periodicamente avaliadas as necessidades de
ampliação da capacidade dos servidores, switches e roteadores devido ao elevado valor
agregado que os mesmos possuem para o funcionamento da Instituição. Servidores
obsoletos ou que estejam fora dos prazos de garantia são substituídos, de forma a
minimizar os riscos de indisponibilidade de acesso a informações e de comunicação
entre os usuários.
As políticas de renovação contemplam igualmente a atualização dos diversos
aplicativos utilizados na administração do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU e nas atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, por
meio da identificação periódica das necessidades de manutenções e aquisições.
Em relação à política de investimentos, a IES conta com um processo de
aprovação e acompanhamento dos investimentos, custos e despesas, garantindo o
retorno financeiro previsto e também a sustentabilidade da instituição. Este plano de
investimentos é elaborado anualmente, com projeção para os próximos cinco anos,
ancorado em um planejamento estratégico e financeiro denominado Planejamento de
Longo Prazo (LRP – Long Range Plan), que consiste em um processo intenso que envolve
todas as áreas da IES com vistas a definir o norte estratégico para a mesma nos cinco
anos seguintes. Esse exercício colabora com a previsibilidade sobre a necessidade de
desembolsos e correlata receita esperada. O Planejamento de Longo Prazo é revisto,
anualmente. Ele detalha, com mais profundidade, o ano imediatamente seguinte à sua
elaboração e, com menos profundidade, os quatro anos posteriores (totalizando 5
anos). A elaboração desse plano leva em consideração, obviamente, o mapa de
obsolescência dos equipamentos, os resultados das pesquisas da CPA, a abertura de
novos cursos, a expansão dos cursos existentes, além da abertura de novos campi,
previstos no PDI. Mais ainda, o plano de expansão é impactado pela análise periódica
que o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU faz dos
movimentos de mercado. Por todos esses fatores, fica claro que o plano de expansão e
atualização de equipamentos passa por revisões periódicas e constantes.
Com base nisso, é definida a necessidade de investimentos em informática para
cada ano, sendo que todos os aparelhos substituídos (computadores, monitores,
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impressoras etc.) são vendidos para empresas de descarte de obsoletos, doados a
instituições que atuam em programas sociais, cooperativas de reciclagem ou mesmo
entidades que promovem a inclusão digital com comunidades de baixa renda.
Como exemplo, apresentamos a Evolução dos Recursos de Informática para o
quinquênio do PDI (2018-2022): (i) Desktop (2018) 1.661 pontos para uso administrativo
e 2.384 pontos para uso em atividades; (2019) 1.771 pontos para uso administrativo e
2.504 pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo laboratórios de informática;
(2020) 1.797 pontos para uso administrativo e 2.632 pontos para uso em atividades
acadêmicas, incluindo laboratórios de informática; (2021) 1.886 pontos para uso
administrativo e 2.752 pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo
laboratórios de informática e (2022) 2.070 pontos para uso administrativo e 2.912
pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo laboratórios de informática. (ii)
Notebook (2018) 112 pontos para uso administrativo e 29 pontos para uso em atividades
acadêmicas, incluindo laboratórios de informática; (2019) 112 pontos para uso
administrativo e 69 pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo laboratórios
de informática; (2020) 133 pontos para uso administrativo e 109 pontos para uso em
atividades acadêmicas, incluindo laboratórios de informática; (2021) 154 pontos para
uso administrativo e 109 pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo
laboratórios de informática e (2022) 196 pontos para uso administrativo e 165 pontos
para uso em atividades acadêmicas, incluindo laboratórios de informática. A projeção
de investimentos para a expansão e a atualização de equipamentos de tecnologia da
informação e comunicação é a seguinte: R$ 4.324.189,00 em 2019; e, no ano
seguinte, R$ 4.985.231,00.
Como meio de indicadores de desempenho, o processo de acompanhamento é
baseado no controle de utilização do parque de equipamentos do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU e controlado e monitorando por uma
ferramenta de Discovery instalada nos equipamentos, sendo possível identificá-lo
através de coleta de informações atualizadas do respectivo hardware.
Ressalta-se, que a evolução dos equipamentos não se limita apenas aos recursos
de tecnologia e comunicação e abrange também equipamentos específicos das diversas
áreas dos cursos que o Centro Universitário das Faculdasdes Metropolitanas Unidas FMU oferta. Para isso, destaca-se a área de Operações Acadêmicas, que gerência os
Espaços de Práticas Acadêmicas (EPAs) que monitora e acompanha a expansão e a
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atualização de equipamentos, por intermédio de indicadores de desempenho para
verificação do alcance das metas institucionais. O acompanhamento da execução do
plano de expansão e atualização resultam em ações corretivas de modo a garantir o seu
cumprimento e atualização contínua. Assim, há ações de correção de plano, quando se
constata a necessidade de ajustes tanto em virtude de novos recursos tecnológicos, bem
como no dimensionamento em relação às necessidades dos docentes e discentes, e a
realidade de sustentabilidade financeira da FMU.
A alocação de recursos para a execução do plano de expansão e atualização de
equipamentos do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
estão de acordo com às diretrizes previstas no Plano de Longo Prazo (LRP) e no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI). Ademais o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas -

FMU pertence à Rede Laureate, e também tem sua

performance financeira monitorada em sua matriz, o que garante duplo lastro de
sustentabilidade financeira que, portanto, garante a realização da missão institucional.
13.18 Recursos de tecnologia de informação e comunicação
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU acredita
que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC favorece a geração de
novos conhecimentos e a viabilização de novos negócios e oportunidades. Desta forma,
as TIC’s asseguram a execução Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual,
discorrer sobre suas diretrizes pedagógicas, enfatiza o ensino em bases tecnológicas sem prescindir de valores referentes à formação integral e humanística do indivíduo destacando a competência tecnológica.
Para fins de estruturação do uso de TICS na prática pedagógica dos cursos do
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, são considerados
recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, síncronas e
assíncronas: ambientes virtuais, redes sociais, fóruns, blogs, chats, telefonia,
teleconferências, videoconferências, TV convencional, digital e interativa, rádio,
softwares, objetos de aprendizagem, conteúdos disponibilizados em suportes
tradicionais e eletrônicos, entre outros.
Neste sentido, o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas FMU possui um parque computacional que atende a toda comunidade acadêmica por
meios de desktops, notebooks, iPads, equipamentos de videoconferência, impressoras
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e projetores. O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
dispõe, por exemplo, dos seguintes softwares instalados nos diversos laboratórios e
unidades administrativas: 7-Zip; Pacote Office 2016; Acrobat REaDer; Internet Explorer;
Google Chorme; Skype for Business; Cisco AMP; Media Player; NVDA; Project; Aspen;
Corel Draw Graphics Suite; Pyton, entre outros.
A parceria do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU
com a Microsoft possibilita a entrega, para todos os docentes e discentes e técnicoadministrativos, do pacote Microsoft Office, além de licenças de software em versão
acadêmica para seus alunos. Por meio do Student Advantage, os alunos, professores e
funcionários técnico-administrativos têm acesso gratuito à solução completa do Office
365, que inclui todos os aplicativos do tradicional Pacote Office para uso em seus
dispositivos, inclusive em smartphones e tablets. Professores e alunos da Escola de
Engenharias e Tecnologia da Informação podem instalar diversos produtos para
utilização acadêmica, tais como: 3ds Max; AutoCad; Revit; Maya; entre outros. O Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU também tem parceria com
grandes desenvolvedores de software, como, por exemplo, a DreamSpark que
disponibiliza 180 produtos sem custo.
Quanto à rede de Internet, a IES possui links de alta velocidade e acesso
disponível em todos os laboratórios, salas de aulas e espaços de convivência de todos
os campi. Possui também links de redundância de acesso em caso de falhas na malha de
fibra ótica.
Para garantir a mobilidade dos alunos em seus Campi, a IES provê acesso à
internet através de uma rede sem fio de alta qualidade que utiliza a tecnologia Aruba
wireless, líder mundial em redes sem fio, contribuindo, assim, para uma melhor
experiência e aprendizado. São mais de 600 pontos de acesso à rede sem fio em todos
os Campi, com links de 120 megabytes por unidade.
Para alunos com deficiência, o Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU disponibiliza teclados em Braile e scanners fotográficos,
que convertem textos digitalizados em áudio. Nos laboratórios de informática utilizados
pelos estudantes e também nos computadores disponibilizados nas bibliotecas, é
oferecido o software NVDA, que permitem a transcrição da tela do sistema operacional
em áudio. A concepção institucional e oferta de EaD e o próprio Ambiente Virtual de
Aprendizagem (Blackboard) estão solidamente estruturados segundo as Novas
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Tecnologias da Informação e Comunicação – NTICs, e são inspirados por cinco conceitos
norteadores do EaD atual: a) acessibilidade: materiais didáticos acessados a qualquer
tempo; b) Mobilidade: conteúdos acessados por meio de tablets, smartphones e
computadores, além de e-books para impressão; c) Interatividade: objetos de
aprendizagem interativos, baseados em um intenso processo que envolve dialogismo,
hipertextualidade e multimediatização, garantindo a transmissão de conteúdos de
forma mais intuitiva e dinâmica; d) Interação: conjunto de ferramentas que garante a
possibilidade de comunicação e interação entre alunos e docentes, permitindo retorno
imediato por meio de ferramentas textuais e audiovisuais; e)Cooperação: incentivo aos
alunos para que compartilhem materiais e produzam conhecimentos de forma
colaborativa.
Para potencializar o processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade
a distância, há mecanismos efetivos de interação e comunicação que permitem
executar, em profundidade, os Projetos Pedagógicos dos Cursos, garantindo
acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre seus usuários, assegurando
acesso aos seus recursos didáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, com segurança
do registro de seus dados.
Os principais mecanismos de comunicação e interação são:
•

trilhas de aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos aos
conteúdos de forma dinâmica e contextualizada;

•

avisos semanais: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via email aos estudantes, onde os professores e tutores destacam os conteúdos das
aulas e atividades;

•

SMS: mensagens enviadas aos estudantes como lembretes e para a a
sensibilização das principais datas e atividades de aprendizagem;

•

e-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos estudantes com
informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links,
avisos, orientações e esclarecimentos;

•

Fórum Fale com o(a) Professor(a)/Tutor(a): onde ocorre a interação assíncrona
entre docentes e estudantes;

•

contatos: informações sobre os contatos com profissionais envolvidos no
atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas técnicas,
financeiras, administrativas e acadêmicas;

•

telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos estudantes;
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•

comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem que
permite ao acadêmico interagir com a Coordenação do Curso;

•

Fórum Temático: fórum para interação entre docentes, tutores e estudantes
acerca de temas pertinentes aos conteúdos das disciplinas;

•

blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos,
argumentos, conteúdos e multimeios entre estudantes e docentes;

Esses canais de interação e comunicação seguem um padrão em todas as
disciplinas, facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus recursos,
e do modelo educacional operado. Igualmente, o padrão é importante para guiar os
professores em seu trabalho, ao mesmo tempo em que define requisitos mínimos de
qualidade válidos para a instituição, facilitando a gestão da EaD.
Coordenador, docentes, tutores web e tutores presenciais prestam suporte
pedagógico aos estudantes EaD, além disso, a IES provê também aos alunos
atendimento psicopedagógico para todos os alunos, especialmente para aqueles com
deficiências ou necessidades especiais.
Como parte do processo de avaliação institucional, a oferta de disciplinas EaD, incluindo
as TICs utilizadas, é periodicamente avaliada pelos discentes, docentes e equipe
pedagógica. Desta forma, os recursos de TICs do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU atendem às necessidades dos processos de ensino e
aprendizagem e ao desenvolvimento da instituição como um todo.
A FMU possui outros sistemas que suportam as atividades acadêmicas e
administrativas, tais como: agendamento de recursos; sistema acadêmico (AS400);
sistema de gestão do acervo (Aleph); Portal do Aluno; Portal do Docente; Intranet, entre
vários outros.
Destacam-se

como

soluções

inovadoras: a)

no

âmbito acadêmico: a disponibilização das funcionalidades do Blackboard também
para a modalidade presencial, do APP Mobile e das plataformas de difusão da
informação e formação de redes: OneCampus, OneFaculty e OneFolio, que são
ferramentas

próprias

da

Rede

Laureate

disponibilizadas

para

toda a comunidade acadêmica, onde estudantes e professores de todo o mundo podem
construir relações acadêmicas e buscar conhecimentos compartilhados pela
comunidade acadêmica

mundial

da

Laureate;

e

(b)

no

âmbito administrativo: a utilização dos recursos dos aplicativos do Office 365, com
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destaque, o OneDrive, diretório compartilhável e remoto, trazendo mobilidade e
segurança para os arquivos e informações. Inclui-se também, a ferramenta Skype for
Business que pode ser utilizada para a realização de reuniões com pessoas de outras
unidades, evitando a logística do deslocamento e economizando o tempo de todos.

13.19 Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA que permite estruturar o modelo
pedagógico para EaD na Instituição é o Blackboard. A plataforma é considerada líder
mundial em e-learning e destaca-se pela sua flexibilidade pedagógica, amplitude de
funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado a distância e
apoio ao ensino presencial. O Blackboard é utilizado por milhares de usuários e é
referência em educação a distância no mundo. Sua escolha se valeu pela viabilidade de
integração com o sistema acadêmico (AS400) e pela acessibilidade e escalabilidade.
Nesse sentido, a plataforma assegura a regularidade de registros acadêmicos, garante o
acesso às pessoas com deficiências e suporta um grande número de cursos e usuários
simultâneos, além de oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos em
diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis.
Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais, dispostos nas
políticas institucionais para educação a distância e alinhados com o uso de metodologias
ativas, o Blackboard foi customizado e estruturado com recursos de comunicação,
interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento.
É também favorecida a utilização de recursos para a realização e entrega de
atividades individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação dos
estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de avaliação,
viabilizando o uso das funções gerenciais importantes para a correção de quaisquer
desvios eventuais.
Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Blackboard, constituindo
o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a distância. Há
oferta frequente de programas de capacitação para o uso do Blackboard em diferentes
níveis. Todos os docentes utilizam, em graus variados, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de comunicação e acesso às
informações aos padrões de exigência atuais do perfil dos estudantes.
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Com vistas a garantir a acessibilidade, há ferramentas que contribuem para o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comunicação e superação
metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão
disponíveis no próprio Blackboard o ProDeaf, software de tradução de texto para LIBRAS
(Linguagem Brasileira de Sinais), que possibilita a comunicação entre os surdos e
ouvintes, facilitando a troca de experiências com a comunidade surda, viabilizando o uso
de computadores por deficientes visuais. Tais aplicativos impactam diretamente no
desenvolvimento dos discentes, proporcionando uma independência nos estudos,
motivação e interação entre docentes, discentes e tutores. As práticas de avaliação
institucional e o constante processo de atualização tecnológica, favorecidos pela licença
mundial da Blackboard para as instituições da Rede Laureate, permite ações
permanentes de melhoria contínua. Além disso, o Blackboard passa por avaliações em
âmbito mundial, que resultam em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da
plataforma, impactando positivamente na atuação dos tutores, docentes e discentes.
Docentes e tutores são os atores que mais interagem com os estudantes no
Ambiente Virtual de Aprendizagem, daí a importância de terem formação acadêmica na
área da disciplina; conhecimento especializado dos temas abordados; e disposição
didática para a EaD, o que engloba o uso adequado de estratégias de comunicação,
metodológicas e de relacionamento, além do próprio domínio de uso do Blackboard.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o Ambiente Virtual
de Aprendizagem. Essa capacitação orientada para fins educacionais contempla: TIC’s;
potencialidades da Internet, incluindo ferramentas e recursos web disponíveis;
especificidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem; e estratégias de ensinoaprendizagem e indicadores de qualidade na EaD. Além disso, docentes e tutores
participam de reuniões, recebem suporte técnico e pedagógico e têm a oportunidade
de trocar informações sobre melhores práticas, o que facilita a identificação e adoção
de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos estudantes.
Todas as disciplinas oferecidas na Instituição contam com acesso ao AVA
(Blackboard) constituindo o ambiente virtual de apoio às aulas ministradas não apenas
presencialmente, mas também a distância. Para cada unidade de estudo, são propostas
atividades objetivas, com feedback imediato, além da possibilidade de atividade
dissertativa multidisciplinar, visando a articulação dos conteúdos e o desenvolvimento
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de habilidades, conforme os objetivos de aprendizagem determinados. Além disso, a
instituição entende que é a integração de diferentes mídias que permite a construção
dos cenários mais propícios à aprendizagem, oportunizando a construção do
conhecimento de uma maneira envolvente, a qual propulsiona a procura do
crescimento individual e do grupo. O Autoatendimento do Aluno é a sala de aula virtual
aonde estão as ferramentas e os recursos necessários para a sua aprendizagem. Cada
unidade engloba conteúdos e atividades que fundamentam a disciplina on-line. São elas:
• Fóruns: locais reservados para o aprendizado colaborativo, nos quais poderse-á debater com colegas e o tutor sobre os temas e as questões que constam na
disciplina em questão. São visíveis todas as trocas de mensagens enviadas, assim como
quem as enviou, com data e horário. Além disso, é enviado um e-mail a cada nova
mensagem postada no fórum;
• Quiz: são perguntas e respostas referentes à unidade em questão, para permitir
ampliar seus estudos;
• Game: trata-se de um jogo disponível para exercitar ainda mais os
conhecimentos adquiridos;
• Vídeo: trata-se de um resumo da disciplina em forma de animação, retomando
os principais conceitos do livro eletrônico estudado.
É diferencial na instituição a utilização de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) no processo de ensino e aprendizagem, por intermédio da utilização
dos portais do professor e do estudante, onde o docente tem condições de interagir
intensamente com o aluno, postando o material recomendado em sala de aula, como
suporte ao processo de aprendizagem, além da criação de fóruns de discussão, da
elaboração de enquetes e do compartilhamento de conhecimento professor-aluno e
aluno-aluno. O docente também conta com a disponibilidade dos laboratórios de
informática e é estimulado, para que o utilize como forma de familiarizar o aluno ao uso
da tecnologia.
A instituição incentiva a utilização de novas tecnologias, como ferramenta
pedagógica - o uso de aparelhos móveis (notebooks, net books, tablet e celulares),
inclusive, para estimular o envolvimento do aluno fora do horário da aula presencial.
Vale assinalar que, com o avanço das tecnologias e em decorrência de atualização dos
PPC, no que se refere às práticas pedagógicas, nossos recursos são adquiridos, de forma
a qualificar os processos de ensino aprendizagem.
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O Blackboard também dispõe recursos inovadores, contando com uma área
virtual de apoio onde são disponibilizados materiais diversos, como: manuais e tutoriais,
modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de questões e de
atividades, animações, etc.). De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de
mediação pedagógica, todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e
equipe pedagógica.
Diante do descrito, o Ambiente Virtual de Aprendizagem atende às necessidades
da instituição, estando integrado com o sistema acadêmico, atendendo aos processos
de ensino-aprendizagem, garantindo a interação entre docentes, discentes e tutores e
possuindo recursos inovadores.
13.20 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a
portadores de necessidades especiais
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe, em
sua estrutura organizacional, do Conselho de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade
– CAADE, que acompanha o cumprimento do Plano de Promoção de Acessibilidade e de
Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais.
O Plano Promoção de Acessibilidade e Atendimento PNE foi instituído com o
propósito de garantir o acesso das pessoas com deficiência às instalações da instituição,
bem como fomentar, entre outras, a adoção de medidas para a proteção da integridade
física e mental da pessoa com deficiência. A instituição, ao instituir o Conselho CAADE,
o fez na certeza de que implementar ações voltadas à inclusão social é questão de
atitude, de consciência e de trabalho contínuo. Impõe-se, portanto, eliminar barreiras e
quaisquer outras restrições de acessibilidade a seus setores. Constitui seu dever dar
exemplo, tomar iniciativas, mostrar caminhos.
O CAADE acompanha a adoção de medidas para a remoção de barreiras físicas,
arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a promover o amplo e irrestrito
acesso de pessoas com deficiência, visando ao planejamento, elaboração e
acompanhamento de projetos e metas direcionadas à promoção da acessibilidade a
essas pessoas.
O Plano Promoção de Acessibilidade e Atendimento PNE do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU estabelece como metas:
•
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•

Promover constante debate sobre as formas de inclusão e integração dos
grupos excluídos;

•

Acompanhar a manutenção da adequada infraestrutura, recursos humanos e
materiais, para garantir a acessibilidade arquitetônica em todas as
instalações, de acordo com as regras estabelecidas na legislação vigente e
estar atenta às necessidades educativas especiais;

•

Constituir e potencializar vivências pedagógicas de respeito à diversidade
sociocultural e a convivência humana como, por exemplo, habilitar discentes,
docentes e administrativos em cursos de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS,
no sentido de capacitá-los para a comunicação com pessoas surdas,
objetivando prover um atendimento inicial a estas, bem como a nomeação de
intérprete sempre que figurar necessário.

As formas de cumprimento das metas estabelecidas são desdobradas pelos
diversos setores – Acadêmicos e Administrativos, em ações que consideram a
especificidade do trabalho realizado em cada um deles. O acompanhamento do
cumprimento do plano e monitorado pelo CAADE.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, dentro de seu
Programa Institucional de Apoio aos Discentes, desenvolve várias ações, dentre elas, a
promoção de acessibilidade e atendimento prioritários, com o propósito de reforçar a
sua posição enquanto Instituição de Ensino Superior inclusiva e sua ação junto aos
portadores de deficiência, criou o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).
Conforme artigo 26, parágrafo 1º, da Declaração Universal de Direitos Humanos,
o acesso à educação superior deve ser baseado no mérito, capacidade, esforços,
perseverança e determinação mostradas pelos que a buscam. A educação superior deve
ser oferecida em qualquer idade e para quaisquer pessoas, com base nas competências
adquiridas anteriormente. A igualdade de acesso, pois, não admite qualquer
discriminação em termos de raça, sexo, idioma, religião, de condições sociais e de
deficiências físicas.
Por outro lado, além do acesso é preciso pensar na permanência dos alunos.
Para tanto, entra em pauta o desenvolvimento de soluções educacionais que minimizem
as variáveis que interferem nas condições de permanência.
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Tanto a atenção dispensada ao binômio acesso/permanência, como as
definições da Política Institucional para o Ensino, no que se refere à formação dos
acadêmicos, implica a superação dos obstáculos enfrentados pelos mesmos. Isso deu
origem a criação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, vinculado ao Programa
Institucional de Apoio aos Discentes, de forma a contribuir tanto em termos de acesso,
como de permanência dos alunos na Instituição e, além disso, garantir a aprendizagem
e a qualidade na formação desses estudantes.
Para promoção da permanência de todos os seus alunos na Educação Superior,
a Instituição, dentro do Programa Institucional de Apoio aos Discentes, o Núcleo de
Apoio Psicopedagógico busca, além do acolhimento especial dado a todos os
ingressantes e do apoio psicopedagógico oferecido ao longo do curso também para
todos os alunos, minimizar as consequências negativas da deficiência mental, física,
auditiva e/ou visual desses alunos. Para tanto, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico
adequou as ações de forma a possibilitar a inserção dos mesmos em seus objetivos
específicos, facilitando a vida acadêmica dos portadores de deficiências ou mobilidade
reduzida.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atende as seguintes disposições legais:
a) Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que refere-se
à educação especial como modalidade da educação escolar oferecida para portadores
de necessidades especiais e que, em seu artigo 58, parágrafo 1º, assegura serviços de
apoio especializado para atender às peculiaridades da clientela de educação especial;
b) Decreto nº 3.298/99 – que dispõe sobre a Política Nacional de Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência. Esse Decreto, em seu Capítulo VII, Da Equiparação de
Oportunidades, Seção II, Educação, no artigo 24, assegura direito à matrícula e no artigo
27, determina que as Instituições de Educação Superior ofereçam adaptações de provas,
inclusive em termos de tempo adicional, apoios necessários previamente solicitados aos
portadores de deficiência e adaptem, para os mesmos, os seus processos seletivos para
ingresso em cursos universitários;
c) Lei nº 10.098/00 – que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências.
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d) Lei nº 10.436/02 – que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
e) Portaria MEC nº 3.294/03 – que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade
de pessoas portadoras de deficiências para instruir processos de autorização e de
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Essa Portaria, em seu
artigo 2º, determina os requisitos de acessibilidade para os portadores de deficiência
física (inciso I), para os portadores de deficiência visual (inciso II), e para os portadores
de deficiência auditiva (inciso III).
f) Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, que institui diretrizes para a
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira
e africana. Estas ações estão inclusas nas disciplinas e atividades curriculares doa cursos
de graduação.
g) Decreto nº5296 de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis
nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
h) Lei 12.764/2012 – Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
Com base nos conceitos emitidos no Decreto nº 3.298/99, que dispõe sobre a
Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, considera-se:
Deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
Deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que
se altere, apesar de novos tratamentos;
Incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para
que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações
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necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida.
Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob
a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia,
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro,
paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de
funções;
Deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras,
variando de graus e níveis na forma seguinte:
a) de 25 a 40 decibéis (db) - surdez leve;
b) de 41 a 55 db - surdez moderada;
c) de 56 a 70 db - surdez acentuada;
d) de 71 a 90 db - surdez severa;
e) acima de 91 db - surdez profunda; e
f) anacusia;
Deficiência visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,
após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência
simultânea de ambas as situações;
Com base na Lei nº 10.436/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais,
entende-se:
Libras - Língua Brasileira de Sinais - forma de comunicação e expressão, em que
o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria,
constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de
comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Os objetivos são:
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•

Promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais,

através da criação de condições de acesso e de permanência e aprendizagem desses
alunos nos cursos da Instituição.
•

Criar e manter atualizado o Cadastro Institucional de Alunos declarados

portadores de deficiência ou mobilidade reduzida.
•

Atender aos requisitos de acessibilidade previstos na Portaria MEC nº

3.294/03, artigo 2º, para alunos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida,
originadas de deficiência física, de deficiência visual e/ou de deficiência auditiva,
empreendendo ações que visem assegurar condições básicas de acesso, de mobilidade,
de utilização de equipamentos e instalações da FMU, com vistas a proporcionar o
desenvolvimento de uma maior autonomia a esses alunos em relação à sua formação
na graduação, minimizando as consequências negativas de suas deficiências.
•

Adequar o acolhimento especial dados a todos os alunos ingressantes,

através de atendimento individualizado ao aluno, família e/ou profissionais que
assistem o aluno, visando entender as limitações e necessidades de adaptação e
disseminá-las aos coordenadores/professores envolvidos.
•

Oportunizar o apoio psicológico e psicopedagógico aos alunos, de forma a

possibilitar-lhes a busca para a superação tanto das deficiências oriundas de sua
formação educacional de base, como as originadas de sua própria deficiência.
O público atendido é formado pela Comunidade Universitária da Instituição
portadores de qualquer deficiência ou incapacidade, conforme classificado no Decreto
nº 3.298/99.
A sua operacionalização adequa-se ao previsto no Decreto nº 5296/2004, no Art.
15, parágrafos I, II e III; Art. 21; Art. 23 e Art. 24.
O desenvolvimento de ações, manutenção e melhorias já existentes na FMU para
atendimento aos requisitos de acessibilidade para alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida:
•

eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante,

permitindo acesso aos espaços de uso coletivo;
•

reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de

serviço;
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•

manutenção das rampas para circulação de cadeiras de rodas;

•

portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso

de cadeira de rodas;
•

barras de apoio nas paredes dos banheiros;

•

espaço de apoio, junto ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico para os

alunos portadores de deficiência ou mobilidade reduzida;
•

no Núcleo de Apoio Psicopedagógico, nas Bibliotecas ou nos Laboratórios de

Informática a manutenção de equipamentos tais como: digitalização dos livros;
fotocopiadora que amplia textos, equipamentos para ampliação de textos para
atendimento a aluno com visão subnormal (lupas, réguas de leitura); scanner acoplado
ao computador para conversão de livros em áudio; computadores com software de
acessibilidade (SARA PC, PLUSTECK e NVDA). Além disso conta ainda com recursos
como o Vlibras que é um Software de tradução de texto e voz na língua portuguesa para
Libras, com o objetivo de realizar a comunicação entre surdos e ouvintes. Nas versões:
versões: Acesso on-line; Android; iPhone; Windows Phone
As ações desenvolvidas para atendimento aos requisitos de acessibilidade
para alunos com deficiência auditiva:
•

Disponibilização de intérprete de Libras em sala de aula para

acompanhamento das aulas e avaliações;
•

Disponibilização de intérprete de Libras na Sede do NAP para atendimento

de demandas extraclasse como: consulta na biblioteca, laboratório, central de
atendimento ao estudante;
•

Adoção do critério de flexibilidade na correção das provas escritas,

valorizando o conteúdo semântico;
•

Estímulo ao aprendizado da língua portuguesa, principalmente na

modalidade escrita, para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que
o estudante estiver matriculado.
Contato com os familiares ou responsáveis (se for o caso) pelos alunos com
necessidades educacionais especiais, sempre que se fizer necessário.
Adequação do acolhimento especial dado a todos os alunos ingressantes, que
declaram a deficiência, providenciando a recepção dos alunos portadores de deficiência
ou mobilidade reduzida pela equipe do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e coordenador
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de curso. Essa equipe fica responsável pelo acompanhamento dos alunos ingressantes
com necessidades educacionais especiais às atividades gerais institucionais e específicas
do curso, no início de cada semestre letivo.
Adequação das estratégias de apoio psicopedagógico (monitorias de ensino e
oficinas pedagógicas) oferecidas a todos os alunos pelo Núcleo de Apoio
Psicopedagógico com a Coordenação de Curso, responsável pelo desenvolvimento
curricular do curso de graduação em que os mesmos estejam matriculados.
Articulação com a Qualidade Acadêmica com o Programa Permanente de
Formação Docente para o oferecimento de cursos breves para os professores sobre a
adequação do processo de ensino e aprendizagem aos alunos portadores de deficiências
visuais e auditivas e acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística
do portador de deficiência auditiva. Além disso, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico
proporciona acolhimento aos professores e às suas dúvidas referentes ao manejo
pedagógico para com os alunos portadores de deficiência e mobilidade reduzida.
Elaboração

de Relatórios

anuais de

atividades

do

Núcleo

de

Apoio

Psicopedagógico. Esses relatórios dão subsídios ao planejamento das atividades para o
ano seguinte.
13.21 Gerenciamento e manutenção de infraestrutura
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe de
sólido trabalho de acompanhamento de sua infraestrutura de modo a garantir a
qualidade de manutenção, conservação, limpeza e segurança de seus espaços,
conforme política de manutenção.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU preocupado
com a segurança e qualidade de vida dos usuários, conservação dos ativos, preservação
das edificações, estabeleceu por meio de política de gerenciamento de manutenção,
norteada pelas normas e legislação vigentes, visando não apenas a orientação, mas a
prática de ações corretas em seus campi universitários, tendo como objetivos os itens
citados abaixo:
•

Garantir que a infraestrutura institucional atenda aos requisitos especificados
pela legislação, considerando indicadores para obtenção de resultado
satisfatório;

649

FMU
•

Garantir a agilidade na tomada de decisões, relativas à conservação das
instalações e infraestrutura, evitando-se, desta forma, os lapsos de tempo,
prejudiciais aos interesses do corpo docente, discente e técnico-administrativo
e, principalmente, no que se refere ao suporte ao processo fim;

•

Manter a otimização de recursos humanos, utilizando, como referência, a
conjugação de critérios de qualidade de atendimento e de prestação de
serviços e racionalidade administrativa, com quadros setoriais enxutos;

•

Alocar recursos tecnológicos, a fim de obter o máximo de eficácia em sua
utilização, por meio do mapeamento de demandas e do planejamento da
necessidade de serviços relacionados a infraestrutura;

•

Aperfeiçoar e expandir a infraestrutura, de acordo com a demanda e com
objetivos do planejamento estratégico institucional;

•

Implementar um processo de modernização da infraestrutura, com vistas à
melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo o
atendimento a portadores de necessidades especiais;

•

Assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios,
biblioteca especializada e serviços informacionais que assegurem e garantam o
desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos processos
educacionais;

•

Dimensionar adequadamente o espaço físico, considerando-se o número de
usuários e o tipo de atividade desenvolvida;

•

Garantir o isolamento de ruídos externos e a boa audição interna, com o uso
de equipamentos, e proporcionando condições acústicas adequadas;

•

Implementar melhorias nas condições de luminosidade, climatização e
ventilação adequadas às necessidades climáticas locais;

•

Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica, para proporcionar
condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários;

•

Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades, garantindo,
para isso, pessoal habilitado;

•

Consolidar o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo;

•

Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade,
contando com pessoal habilitado;

650

PDI - 2018-2022
•

Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às
necessidades.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU dispõe de

sistema informatizado para o gerenciamento das demandas de manutenções corretivas
e preventivas, sendo este o sistema Prisma, onde por meio do sistema é possível,
priorizar e acompanhar até a sua conclusão as demandas referentes a manutenção e
conservação predial, promovendo assim, maior eficácia no atendimento das solicitações
e mitigação dos impactos na operação dos Campus. Todos os colaboradores do Centro
Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, possuem acesso ao sistema,
que é de fácil assimilação e usabilidade, podendo ser acessado de qualquer computador
com acesso à internet.
O Sistema Prisma também gera chamadas para manutenções preventivas,
evitando problemas futuros de Infraestrutura nas dependências da Instituição.
13.22 Meio ambiente e sustentabilidade
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU preocupado
com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável de suas
atividades, reconhecendo a importância da gestão ambiental, preservação e uso
consciente dos recursos naturais, estabeleceu por meio de política de Gestão Ambiental
premissas norteadas pela legislação vigente, visando não apenas a orientação, mas a
prática de ações ambientalmente corretas em seus campi universitários, sendo alguma
dessas ações a implantação da coleta seletiva em todos os Campi e o descarte adequado
de resíduos, seguindo o Plano de gerenciamento de resíduos da Instituição.
Por ações de redução do consumo do uso de recursos hídricos, nortEaDas pelo
Plano de Gerenciamento para redução de consumo de água, com base neste plano,
implantamos em todos os Campi redutores de vazão em todas as torneiras dos sanitários
dos Campi, substituição de mecanismo de caixa acoplada nos vasos sanitários, troca de
torneiras de manopla por pressão, atividades de caça vazamentos e ações internas de
conscientização, como treinamentos e comunicação institucional.
Ainda em alinhamento com as questões de sustentabilidade e meio ambiente o
Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU por meio de
premissas estabelecidas por meio de Plano de Gerenciamento de Redução de energia
elétrica, visa reduzir o consumo de energia elétrica, visando ganho em eficiência
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operacional por meio de implantação de processos, equipamentos e dispositivos, afim
de mitigar os impactos ambientais e sociais relacionados ao uso desse recurso. Com base
nestas premissas implantamos as seguintes ações, migração das unidades em potencial
para o Mercado Livre de energia, com a compra de energia elétrica proveniente de
fontes limpas, ações operacionais como Liga e Desliga nos Campi com rondas e o
desligue de salas com lâmpadas acessas, ventiladores e aparelhos de ar condicionado
ligados fora do horário de local, ou funcionamento dos locais e comunicados internos
de conscientização.
13.23 Segurança e Proteção
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU também
dispõe de sistema de segurança integrado, que promove maior proteção e salvaguarda
para todos os colaboradores e alunos, com sistema de CFTV, catracas com liberação
apenas por cartão de acesso, equipe terceirizada de colaboradores rondantes e
porteiros, que atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana, seguindo as premissas
estabelecidas nas Normas e procedimentos do controle de acesso e Manual de
Procedimentos de segurança. Os campi também dispõem de equipe terceira contratada,
dedicada de bombeiros socorristas e ambulâncias, afim de resguardar o bem-estar dos
colaboradores e alunos. Em caso de sinistros ou situações de emergência, possuímos
Plano de Gestão de Emergência para os Campi do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU tem como objetivo executar medidas de socorro
assistencial e recuperativo destinadas a evitar ou minimizar consequências danosas
causadas por acidentes, catástrofes e atos irracionais, visando preservar a integridade
física e moral dos alunos, professores e colaboradores em geral, fornecendo orientações
específicas na Gestão de crises para minimizar o impacto de:
1. Pessoas
2. Operações
3. Ativos Físicos
Toda a Comunidade Acadêmica é assegurada dentro da IES pelo Seguro de
Responsabilidade Civil.
13.24 Projeto de acervo acadêmico em meio digital

652

PDI - 2018-2022

A guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica fica sob
a responsabilidade da Secretaria Geral, ocorrendo por meio físico e digital, sendo
disponibilizada a qualquer tempo para a CPA e avaliações in loco do INEP/MEC, quando
da autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos e
recredenciamento institucional. Cabe ressaltar que a Instituição, atendendo ao Decreto
nº 9.235/2017, possui o projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização
de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações
contidas nos documentos originais.
O Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU possui uma
Política de Guarda e Manutenção do Acervo Acadêmico que prevê sua digitalização em
conformidade com as diretrizes da Portaria 315/ 2018, assegurando a guarda,
manutenção e manipulação nos termos do Art. 104 do Decreto n° 9.235, de 2017, no
qual prevê que os documentos e informações que compõem o acervo acadêmico,
independente da fase em que se encontrem ou de sua destinação final, conforme
Código e Tabela aprovados pela Portaria NA/MJ nº 92, de 2011, deverão ser convertidos
para o meio digital, no prazo de vinte e quatro meses, de modo que a conversão e
preservação dos documentos obedeçam os seguintes critérios:
a) os métodos de digitalização devem garantir a confiabilidade,
autenticidade, integridade e durabilidade de todas as informações dos
processos e documentos originais; e
b) a Instituição deverá constituir comitê gestor para elaborar, implementar
e acompanhar a política de segurança da informação relativa ao acervo
acadêmico, conforme definido nesta Portaria, no Marco Legal da
Educação Superior e, de maneira subsidiária, em suas normas
institucionais.
Abaixo, segue o cronograma do projeto de acervo acadêmico em meio digital:
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CRONOGRAMA DO PROJETO
ARQUIVO LEGADO
TAREFAS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Levantamento de prontuários

1º/08/2018

05/10/2018

Pedidos de orçamento e contratação do serviço

1º/11/2018

15/01/2019

Digitalização dos prontuários legados

21/01/2019

30/09/2019

PRONTUÁRIO DIGITAL NA PONTA
TAREFAS

DATA INICIAL

DATA FINAL

Levantamento do processo

02/01/2019

20/01/2019

Pedidos de orçamento e contratação do serviço

20/01/2019

1º/06/2019

Implantação do prontuário digital desde a matrícula

1º/6/2019

30/09/2019

QUADRO 46 - CRONOGRAMA DO PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL
FONTE: SECRETARIA GERAL
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Considerações finais
O Plano de Desenvolvimento Institucional deve ser referência na constituição de
todos os demais documentos institucionais, embasando a elaboração dos projetos
pedagógicos dos cursos e demais normatizações.
As políticas, aqui delineadas, devem servir como guia para as práticas a serem
efetivadas no Centro Universitário FMU.
Destaca-se que o presente PDI contempla as formas previstas para o
atendimento ao descrito nos art. 16, do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017,
no tocante aos requisitos relacionados abaixo:
I.

um quinto do corpo docente é contratado em regime de tempo integral;

II.

um terço do corpo docente possui titulação acadêmica de mestrado ou
doutorado;

III.

no mínimo, oito cursos de graduação são reconhecidos e obtiveram conceito
satisfatório na avaliação externa in loco realizada pelo Inep;

IV.

possui programa de extensão institucionalizado nas áreas do conhecimento
abrangidas por seus cursos de graduação;

V.

possui programa de iniciação científica com projeto orientado por docentes
doutores ou mestres, que pode incluir programas de iniciação profissional ou
tecnológica e de iniciação à docência;

VI.

não possui penalidades em decorrência de processo administrativo de
supervisão nos últimos dois anos, contado da data de publicação do ato que
penalizou a IES.
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“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”.
(Paulo Freire)
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ANEXOS
ANEXO 1: Tabela de Relação de Equipamentos
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CAMPUS LIBERDADE - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Tipo de
Laboratório

01) Cad Info
I

02) Cad Info
II

Cursos que
atende

Diversos

Diversos

Área
física (em
m2)

56m²

58m²

Equipamentos
para Uso
Acadêmico
42
Computadores:
34 HP Intel Core
i5 CPU 3.40GHz,
16GB de
Memória, HD
500 GB / 7 Dell
Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
17" LCD e
quadro branco
ar-condicionado
lateral e
01 projetor
Epson.
31
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1 TB, e 01
Dell Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória,
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e
01 Projetor
Epson.

Softwares

Turno
de
Capacidade
Total
funcion
Atendiment
Computad
ao aluno /
ores
mento
aula
M T N

Windows 10
Educations, MS
Office 2016,
AutoCad2017,
Inventor 2017,
G.Crhome, FireFox, 7
ZIP, SQL Server
Compacti, K-Lite,
Faro LS, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6, Visual
Studio 2013, Visual
Metal 1.5. Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

41

42

x

x

Windows 10
Educations, MS
Office 2016,
AutoCad2017,
Inventor 2017,
G.Crhome, FireFox, 7
ZIP, SQL Server
Compacti, K-Lite,
Faro LS, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6, Visual
Studio 2010, Visual
Metal 1.5. Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

30

31

x

x
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03)
Informática
1

04)
Informática
2
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Diversos

Diversos

83m²

80m²

34
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500 GB e 01
Dell Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória,
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e
01 Projetor
Epson
37
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500 GB e 01
Dell Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória,
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e
01 Projetor
Epson.

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
Apache/PHP,
G.Crhome, AutoCad
2014, FireFox, SQL
Server 2012 Bizagi, KLite, NetBeans 8.1,
MySQL Postgre, JAVA
SE, Corel Draw X6,
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

34

35

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
StudioANDROID
Studio, Arduíno,
AutoCad 2017 7-ZIP,
Cisco Packet,
G.Crhome, FireFox,
K-Lite, NetBeans 8.1,
Java SE, SQL SERVER
2014,SQL SERVER
2012, Apache Tom
Cat, LINGO,Visual
Metal, NetBeans 8.0,
ITALC 3.0, XAMMP,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

36

37

x

x
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05)
Informática
3

06)
Informática
4

Diversos

Diversos

80m²

75m²

33
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500 GB e 01
Dell Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e
01 Projetor
Epson
35
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1TB, 01 Dell
Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória
Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e
01 projetor
Epson.

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Simulation
CFD 2014, Arduíno,
AutoCad 2014/2017
7-ZIP, Cisco Packet,
G.Crhome, FireFox,
K-Lite, NetBeans 8.0,
Java SE, SQL SERVER
2008/ Workbench,
Tom Cat, LINGO,
GeoGebra, Visual
Metal, NetBeans 8.0,
ITALC 3.0, XAMMP,
ITALC 3.0, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1, e
CISCO AMP

32

33

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
Studio, Arduíno,
AutoCad 2014 7-ZIP,
Cisco Packet,
G.Crhome, FireFox,
K-Lite, NetBeans 8.1,
Java SE, SQL SERVER
2014, SQL
WORKBENCH Apache
Tom Cat,
LINGO,Visual Metal,
NetBeans 8.0, ITALC
3.0, XAMMP, ITALC
3.0, Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1.
e CISCO AMP.

34

35

x

x
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07)
Informática
5

08)
Informática
6

09)
Informatica
7
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Diversos

Diversos

Diversos

77m²

54m²

54m²

35
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1TB, 01 Dell
Intel Core i5
CPU 3.30GHz, 8
GB de Memória
.Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e 01
Projetor Epson
22
Computadores
Dell 3020, Intel
Core i53.30GHz 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson
28
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, arcondicionado,
quadro branco e
01 projetor
Epson

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Cisco
Packet, G.Crhome,
FireFox,GeoGebra ,
K-Lite, NetBeans 8.1,
Glass Fissh, Java SE,
SQL SERVER 5.6,
ProloG,Argo UML,
NetBeans 8.0, Visual
Studio 2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
Cisco AMP.

34

35

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
AUTODESK
2014/2017,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
Scilab 5.4,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1. e Cisco AMP

21

22

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 Cisco
Packet, G.Crhome,
FireFox,GeoGebra ,
K-Lite, NetBeans 8.1,
Glass Fissh, Java SE,
SQL SERVER 2012,
XAMMP, Prolog,
Argo UML, Blue J,
Apache Tom Cat,
NetBeans 8.0, Visual
Studio 2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
Cisco AMP.

27

28

X

X

PDI - 2018-2022

10)
Informática
8

11)
Informática
9

12)
Informática
10

Diversos

Diversos

Diversos

58m²

79m²

77m²

26
Computadores
Dell Intel Core
i5- 2.90GHz 8.0
GB de memória,
HD de 500GB
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson
34
Computadores
Dell Intel Core
i5- 2.90GHz 4.0
GB de memória,
HD de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado
,quadro branco
e 01 Projetor
Epson.
33
Computadores
Intel Core i52.90GHz 4.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 7-ZIP, Cisco
Packet, G.Crhome,
FireFox, K-Lite,
NetBeans 8.1, Java
SE, SQL SERVER 2014,
Xammp , Argo UML,
Arduíno, Blue J, Glass
Fish, Corel Draw X6,
NetBeans 8.0, Visual
Studio 2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
CISCO AMP

25

26

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 7-ZIP, Cisco
Packet, G.Crhome,
FireFox, K-Lite,
NetBeans 8.1, Java
SE, SQL SERVER 2012,
Apache Tom Cat,
Adobe Creative
Clould, Corel Draw
X6, NetBeans 8.0,
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
Cisco AMP

33

34

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
Studio, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
AUTODESK 2014,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
Scilab 5.4,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1. e Cisco AMP

32

33

x

x

663

FMU

13)
Informática
11

14)
Informática
12

15)
Informática
13

664

Diversos

Diversos

Diversos

54m²

77m²

80m²

23
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500 GB,
Drivers de DVDR/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral e quadro
branco e 01
Projetor Epson
63
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, arcondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson
34
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1TB, Drivers
de CD-ROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, arcondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
Apache/PHP,
G.Crhome, FireFox,
SQL Server 2012
Bizagi, K-Lite,
NetBeans 8.1, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6, Visual
Studio 2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1
Kapersky e CISCO
AMP.

22

23

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
ArcGis Desktop 10,
Adobe Creative
Cloud, AUTODESK
2014, Bizagi, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server 2008,
Visual Metal 1.5 e
OCS Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

62

63

x

x

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
Apache/PHP,
G.Crhome, FireFox,
SQL Server 2012
Bizagi, K-Lite,
NetBeans 8.1, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6, Visual
Studio 2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1
Kapersky e CISCO
AMP.

33

34

x

x

PDI - 2018-2022

16)
Prototipage
m Info

17)
Simulação 1

18)
Simulação 2

Diversos/Eng
enharia

Engenharia

Engenharia

75m²

73m²

74m²

31
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1TB, Drivers
de CD-ROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, arcondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson
66
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, arcondicionado,
quadro branco e
01 Projetor
Epson
34
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de CDROM,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, e
quadro branco
ar-condicionado
lateral e 01
projetor Epson.

Windows 7
Professional, MS
Office 2010,, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1 e CISCO AMP.

30

31

X

X

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation,
AutoCAD2017 Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
Faro LS, G.Chrome,
Fire Fox, MS Visual
Studio 2010, K-Lite,
JAVA Run SE,
Microsoft SQL Server
Compact 3.5, WinCap
e OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

65

66

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AtoCad2017 AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, MatLAB,
Scilab 5.4, Robix
Robot, Astah, Cisco
Packer, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5, WinCap e OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

34

35

x

x

665

FMU

19)
Automação

20) Cad I

21) Cad II

666

Engenharia

Engenharia

Engenharia

20
Computadores
Dell 3020, Intel
Core i53.30GHz 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado e
quadro branco.
28
Computadores
Dell 3020, Intel
Core i53.30GHz 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado e
quadro branco.
25
Computadores
Dell 3020, Intel
Core i53.30GHz 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, ArCondicionado e
quadro branco.

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1 e CISCO AMP.

19

20

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, Faro LS,
PostGre 9.3,
Simulation CFD 2014,
AutoCad 2017,
Inventor 2017, 7-ZIP,
Cisco Packet,
G.Crhome, NetBeans
8.0, Java SE, XAMMP,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1.

27

28

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, Faro LS,
PostGre 9.3,
Simulation CFD 2014,
AutoCad 2017,
Inventor 2017, 7-ZIP,
Cisco Packet,
G.Crhome, NetBeans
8.0, Java SE, XAMMP,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

24

25

x

x

PDI - 2018-2022

22)
Eletronica

Engenharia

23) Física I

Engenharia

24) Fisica II

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1e CISCO AMP.
Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
10
READER, Arduino,
Computadores
Simatic, Siemens
Intel Core2 Duo
Atomation, Scilab
2.80GHz, 2GB
5.4, Robix Robot,
de Memória
Astah, Cisco Packer,
HD's de 160GB a
GeoGebra, Geo
320GB, Driver
Office 2.5, Faro LS,
de DVD-R/RW,
G.Chrome, Fire Fox,
Monitores de
MS Visual Studio
19" LCD,
2010, K-Lite, JAVA
ventiladores e
Run SE, Microsoft
quadro branco.
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1e CISCO AMP.
Windows 7
Professional, MS
05
Office 2010, 7ZIP, AC
Computadores READER, Arduino,
Intel Core2 Duo Simatic, Siemens
2.80GHz, 2GB
Atomation, Scilab
de Memória
5.4, Robix Robot,
HD's de 160GB a Astah, Cisco Packer,
320GB, Driver
GeoGebra, Geo
de DVD-R/RW, Office 2.5, Faro LS,
com acesso a
G.Chrome, Fire Fox,
internet,
MS Visual Studio
Monitores de
2010, K-Lite, JAVA
19" LCD e
Run SE, Microsoft
quadro branco. SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1 e CISCO AMP.
20
Computadores
Intel Core2 Duo
2.80GHz, 2GB
de Memória
HD's de 160GB a
320GB, Driver
de DVD-R/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD,
ventiladores e
quadro branco.

20

20

x

x

10

10

x

x

5

5

x

x

667
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25)
Laboratório
Hardware

26)
Laboratório
Hidraulica

28) Proc.
Industriais

668

Tecnologia

21
Computadores
LENOVO,
Pentium DualCore E5400,
2.70 Ghz, 2GB
de memória, HD
160GB, Drive de
CD-RW. (11
computadores
funcionais e 10
para testes de
manutenções).

Engenharia

5 Computadores
Intel Core2 Duo
2.80GHz, 2GB
de Memória
HD's de 160GB a
320GB, Driver
de DVD-R/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD,
ventiladores e
quadro branco.

Engenharia

02
Computadores
Intel Core I7
3.40GHz,
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1TB, Drivers
de CD-ROM,
sem rede de
internet, 02
monitores de
19" LCD, 03
ventiladores e
quadro branco.

Windows 7
Professional,
Arduino, Java, Bit
Defender, Cisco
Packet, Specy e OCS
Inventory 2.1.1.

9

9

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
GeoGebra, Geo
Office 2.5, Faro LS,
G.Chrome, Fire Fox,
MS Visual Studio
2010, K-Lite, JAVA
Run SE, Microsoft
SQL Server Compact
3.5 e OCS Inventory
2.1.1.

5

5

X

X

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, Faro LS,
PostGre 9.3,
Simulation CFD 2014,
AutoCad 2014 7-ZIP,
Cisco Packet,
G.Crhome, NetBeans
8.0, Java SE, XAMMP,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

2

2

x

x

PDI - 2018-2022

29)
Prototipage
m

30) Redes

31)
Saneament
o

TOTAL

Diversos

Tecnologia

Engenharia

35
Computadores
Intel Core i7
3.40GHz, 8.0 GB
de memória, HD
de 1 TB, Drivers
de DVD-R/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD, Arcondicionado
lateral, quadro
branco e 01
Projetor Epson.
15
Computadores
Dell 3020, Intel
Core i53.30GHz 8.0 GB
de memória, HD
de 500GB
Drivers de DVDR, interligados
em rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD,
ventiladores e
quadro branco.
03
Computadores
Lenovo Pentium
Dual-Core
2.70GHz, 2GB
de Memória, HD
320 GB, Drivers
de DVD-R/RW,
interligados em
rede, com
acesso a
internet,
Monitores de
19" LCD e
quadro branco

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, Adobe
Creative Cloud,
AUTOCAD 3D,
G.Crhome, FireFox,
SQL Server 2012, KLite, NetBeans 8.1,
MySQL Server
Compact 3.5, JAVA
SE, Corel Draw X6,
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader, OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

34

35

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP, AC
READER, Arduino,
Simatic, Siemens
Atomation, Scilab
5.4, Robix Robot,
Astah, Cisco Packer,
Faro LS, G.Chrome,
Fire Fox, MS Visual
Studio 2010, K-Lite,
JAVA Run SE,
Microsoft SQL Server
Compact 3.5, WinCap
e OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

14

15

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010,
G.Crhome, FireFox, 7
ZIP, SQL Server
Compacti, K-Lite,
Faro LS, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6, Visual
Studio 2010, Visual
Metal 1.5. Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1.

3

3

x

x

797

820

669

FMU
CAMPUS ITAIM BIBI - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
Área
física (em
m2)

01)
Laboratório
01

Microsoft
Windows 10
Education
32 Computadores Account, Adobe
Prodesk 400G,
Reader XI,
Intel I5 , 8 GB de Microsoft Office
66,30 m2
Memória, HD 500, Professional
Drive de DVD-R,
Standard 2016,
monitores de 17" Google Chrome,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory
NG Agent.

Total

670

Equipamentos
para Uso
Acadêmico

Tipo de
Cursos que
Laboratório
atende

Diversos

Softwares

Turno
de
Capacidade
Total
funcion
Atendimento Computadore
aaluno / aula
s
mento
M T N

31

32

31

32

x x

PDI - 2018-2022

CAMPUS SANTO AMARO - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Tipo de
Laboratório

01)
Laboratório
319

Total

Cursos que
atende

Diversos

Turno
de
Total
funcion
Computadore
as
mento
M T N

Área
física
(em
m2)

Equipamento
s para Uso
Acadêmico

Softwares

Capacidade
Atendimento
aluno / aula

64,96
m2

36
Computadore
s DELL
Optplex
3040, Intel I56500
3.20GHz, 8GB
de Memória,
HD 500GB,
drivers de
DVD-R/RW,
36 Monitores
de 19",
ventiladores
e quadro
negro.

Microsoft
Windows 10
EDUCATION
64 bits,
Microsoft
Office Plus
2016, 7-Zip,
JAVA, K-lite,
Adobe
Reader
XI,Google
Chrome,
CISCO AMP,
Mozilla
Firefox, OCS
Inventory NG
Agent.

35

36

35

36

x x x

671

FMU

CAMPUS LIBERDADE - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Tipo de
Laboratório

Área
física
(em
m2)

Equipamentos para
Uso Acadêmico

05 Computadores
Dual Core 2,6 GHz,
01 Computador
Dual Core 2,2 GHz,
04 GB de Memória,
Disco Rígido de 500
GB, mouses ópticos
e Teclados USB; 06
Monitores LCD 19".
Totalizando 06
Computadores com
acesso a internet;

01)
Laboratório
01 (P04)

QUIMICA RADIOLOFIA ENFERMAGEM

59,87

01)
Laboratório
01 (P05)

Todos os Cursos

40,71

01)
Laboratório
01 (P10)

672

Cursos que
atende

Escola de TI

52,7

Softwares

Windows 7
Professional,
MS Office 2010
Professional
Plus, Google
Chrome, Foxit
Reader, Mozilla
Firefox,
RadiAnt DICOM
Viewer,
Kaspersky
Antivirus,
CISCO AMP,
OCS Inventory.
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite,
15 Computadores
CCleaner,
Dell Core i5 3,3
Celtx, Google
GHz, 08 GB de
Chrome, K-Lite
Memória, Disco
Mega Codec, 7Rígido de 1 TB,
Zip, PDF
mouses ópticos e
Creator, Rat
Teclados USB; 15
Cardiovascular
Monitores LED 19".
System,
Totalizando 15
Windows Live
Computadores com
Essentials,
acesso a internet;
Movie Maker,
VLC Player,
CDBurnerXP,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP e OCS
Inventory.
34 Computadores
Asus Core i7 3.4
GHz, 08 GB de
Memória, Disco
Rígido de 500 GB,
mouses ópticos e
Teclados USB; 34
Monitores LED LG
18.5" Modelo
E1941. Totalizando
34 Computadores

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7Zip, PDF

Capacida
de
Total
Atendime Computado
nto aluno
res
/ aula

Turno
de
funcion
amento
M T N

6

6

X

X

15

15

X X X

33

34

X

X

PDI - 2018-2022
com acesso a
internet;

02)
Laboratório
02 (P10)

Escola de TI

55,98

38 Computadores
Asus Core i7 3.4
GHz, 08 GB de
Memória, Disco
Rígido de 500 GB,
mouses ópticos e
Teclados USB; 38
Monitores LED LG
18.5" Modelo
E1941. Totalizando
38 Computadores
com acesso a
internet;

Creator, Rat
Cardiovascular
System,
Windows Live
Essentials,
Movie Maker,
VLC Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP e OCS
Inventory,
Visual Studio
2013,Unity,
Blender
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7Zip, PDF
Creator, Rat
Cardiovascular
System,
Windows Live
Essentials,
Movie Maker,
VLC Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP e OCS
Inventory,
Visual Studio
2013,Unity,
Blender.

37

38

X

X

673

FMU

03)
Laboratório
03 (P10)

04)
Laboratório
04 (P10)

674

Escola de TI

Escola de TI

52,70

33 Computadores
Asus Core i7 3.4
GHz, 08 GB de
Memória, Disco
Rígido de 500 GB,
mouses ópticos e
Teclados USB; 33
Monitores LED LG
18.5" Modelo
E1941. Totalizando
33 Computadores
com acesso a
internet;

52,92

27 Computadores
Asus Core i7 3.4
GHz, 08 GB de
Memória, Disco
Rígido de 500 GB,
mouses ópticos e
Teclados USB; 27
Monitores LED LG
18.5" Modelo
E1941. Totalizando
27 Computadores
com acesso a
internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7Zip, PDF
Creator, Rat
Cardiovascular
System,
Windows Live
Essentials,
Movie Maker,
VLC Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory, SQL
Server 2012,
MySQL Server
5.6, NetBeans
IDE 8.1, MySQL
Workbench 6.3
e Oracle VM
VirtualBox,
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7Zip, PDF
Creator, Rat
Cardiovascular
System,
Windows Live
Essentials,
Movie Maker,
VLC Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,
Visual Studio

32

33

X

X

26

27

X

X

PDI - 2018-2022
2013,
Construct.

05)
Laboratório
05 (P10)

Escola de TI

73,01

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7Zip, PDF
41 Computadores
Creator, Rat
Dell Core i5 3.3
Cardiovascular
GHz, 08 GB de
System,
Memória, Disco
Windows Live
Rígido de 500 GB,
Essentials,
mouses ópticos e
Movie Maker,
Teclados USB; 41
VLC Player,
Monitores LED Dell CDBurnerXP,
19". Totalizando 41 ZaraRadio,
Computadores com Kaspersky
acesso a internet;
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,Oracl
e Virtual Box,
Wireshark,
NetBeans IDE
8.0, SQL
Server,
Construct,
DevC++,
Blender, Aruba
Visual RF,
Visual G

40

41

X

X

675

FMU

676

06)
Laboratório
06 (P10)

Escola de TI

51,06

07)
Laboratório
07 (P10)

Escola de TI

76,56

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
26 Computadores
Chrome, K-Lite
Dell Core i5 3.2
Mega Codec, 7GHz, 08 GB de
Zip, PDF
Memória, Disco
Creator, Rat
Rígido de 500 GB,
Cardiovascular
mouses ópticos e
System,
Teclados USB; 26
Windows Live
Monitores LED Dell
Essentials,
19"". Totalizando
Movie Maker,
26 Computadores
VLC Player,
com acesso a
CDBurnerXP,
internet;
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, StarUML,
Mysql, Cisco
Packet Tracer,
Bizagi Modeler,
Visual G, OCS
Inventory,
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
40 Computadores
Mega Codec, 7Dell Core i5 3.2
Zip, PDF
GHz, 08 GB de
Creator, Rat
Memória, Disco
Cardiovascular
Rígido de 500 GB,
System,
mouses ópticos e
Windows Live
Teclados USB; 40
Essentials,
Monitores LED Dell
Movie Maker,
19". Totalizando 40
VLC Player,
Computadores com
CDBurnerXP,
acesso a internet;
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,BioE
dit, Oracle
Virtual
Box,StarUML,
SQL Server,
Cisco Packet

25

26

X

X

39

40

X

X
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Tracer,
DevC++, Bizagi
Modeles,
Visual G, Argo
UML.

08)
Laboratório
08 (P10)

Escola de TI

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
39 Computadores
Chrome, K-Lite
Dell Core i5 3.3
Mega Codec, 7GHz, 08 GB de
Zip, PDF
Memória, Disco
Creator, Rat
Rígido de 500 GB,
Cardiovascular
mouses ópticos e
System,
114,81 Teclados USB; 39
Windows Live
Monitores LED Dell Essentials,
19" Modelo
Movie Maker,
E1916H.
VLC Player,
Totalizando 39
CDBurnerXP,
Computadores com ZaraRadio,
acesso a internet;
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,Wire
Shark,
WinpCap,
MySql, Oracle
Virtual Box,
NetBeans IDE ,
Visual G.

38

39

X

X

677
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678

09)
Escola de TI
Laboratório
Ciências Contabeis
09 (P10)

92,50

10)
Laboratório
10 (P10)

95,74

Escola de TI

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Adobe
Creative Cloud
Suite, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 749 Computadores
Zip, PDF
Dell Core i5 3.2
Creator, Rat
GHz, 08 GB de
Cardiovascular
Memória, Disco
System,
Rígido de 500 GB,
Windows Live
mouses ópticos e
Essentials,
Teclados USB; 49
Movie Maker,
Monitores LCD
VLC Player,
Lenovo 19".
CDBurnerXP,
Totalizando 49
ZaraRadio,
Computadores com
Kaspersky
acesso a internet;
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,
Account,
DevC++,
StarUML,
Virtual Box,
CMap Tools,
Cisco Packet
Tracer,
Blender.
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Audacity,
CCleaner,
Celtx, Google
41 Computadores
Chrome, K-Lite
Dell Core i5 3.2
Mega Codec, 7GHz, 08 GB de
Zip, PDF
Memória, Disco
Creator, Rat
Rígido de 500 GB,
Cardiovascular
mouses ópticos e
System,
Teclados USB; 41
Windows Live
Monitores LCD
Essentials,
Lenovo 19".
Movie Maker,
Totalizando 41
VLC Player,
Computadores com CDBurnerXP,
acesso a internet;
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,
Cisco Packet
tracer, Visual
G, GeoGebra,

48

49

X

X

40

41

X

X

PDI - 2018-2022
Virtual Box,
WinpCap,
WireShark

11)
Laboratório
11 (P10)

Escola de TI

48,48

12)
Laboratório
12 (P10)

Escola de TI
Escola de
Comunicação

69,00

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Audacity,
CCleaner,
22 Computadores
Celtx, Google
Dell Core i5 3.2
Chrome, K-Lite
GHz, 08 GB de
Mega Codec, 7Memória, Disco
Zip, PDF
Rígido de 500 GB,
Creator, Rat
mouses ópticos e
Cardiovascular
Teclados USB; 22
System,
Monitores LCD
Windows Live
Lenovo 19".
Essentials,
Totalizando 22
Movie Maker,
Computadores com VLC Player,
acesso a internet;
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS
Inventory,
StarUML
Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional
Plus, Audacity,
CCleaner,
35 Computadores
Celtx, Google
Dell Core i5 3.3
Chrome, K-Lite
GHz, 08 GB de
Mega Codec, 7Memória, Disco
Zip, PDF
Rígido de 500 GB,
Creator, Rat
mouses ópticos e
Cardiovascular
Teclados USB; 35
System,
Monitores LED Dell
Windows Live
19". Totalizando 35
Essentials,
Computadores com
Movie Maker,
acesso a internet;
VLC Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Kaspersky
Antivirus, Cisco
AMP, OCS

21

22

X X X

34

35

X

X
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CURSO
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Artes Visuais [bacharelado]

Artes Visuais [licenciatura]

Automação Industrial

Biomedicina

Ciências da Computação

Ciências Biológicas
Ciências Contábeis

Construção de Edifícios

Direito

680

LABORATÓRIOS DE USO
Laboratório de Hardware
Maquetaria
Sala das Artes do Corpo
Laboratório de Revelação de Fotos
Estúdio Fotográfico
Ateliê de Pintura
Maquetaria
Sala das Artes do Corpo
Laboratório de Revelação de Fotos
Estúdio Fotográfico
Ateliê de Pintura
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Máquinas Elétricas
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Simulação
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Laboratório de Terapia Facial e
Corporal
Laboratório de Radiologia
Sala de Simulação Complexa
Enfermaria Simulada
Laboratório de Microbiologia
Laboratório de Citologia Oncótica
Laboratório Escola de Análises Clínicas
(LEAC)
Laboratório de Hardware
Laboratório de Redes e
Telecomunicações
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Núcleo de Apoio Fiscal
Laboratório de CAD
Canteiro de obras
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Prototipagem
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Núcleo de Práticas Jurídicas

PDI - 2018-2022

Educação Física [bacharelado]

Educação Física [licenciatura]

Eletrônica Industrial

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Fisiologia do Exercício
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Fisiologia do Exercício
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Hardware
Laboratório de Máquinas Elétricas
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Enfermaria Simulada
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Enfermagem
Laboratório de CAD
Canteiro de obras
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Laboratório de Meio Ambiente
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Saneamento
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de CAD
Canteiro de obras
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Laboratório de Meio Ambiente
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Prototipagem
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Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Petróleo

Engenharia da Produção

Engenharia da Produção Mecânica

682

Laboratório de Química
Laboratório de Saneamento
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Laboratório de Máquinas Elétricas
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Saneamento
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
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Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Laboratório de Máquinas Elétricas
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Redes e
Telecomunicações
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física
Laboratório de Físico-Química
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Química
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Estética e Cosmética

Eventos

Farmácia

Fisioterapia

Fonoaudiologia

Gastronomia

Gestão Ambiental

684

Laboratório de Saneamento
Laboratório de Simulação
Sala de Pranchetas
Laboratório de Instalações
Residenciais
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Terapia Capilar
Laboratório de Terapia Facial e
Corporal
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Restaurante Escola
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Cozinha Pedagógica
Sala de Simulação Complexa
Enfermaria Simulada
Cozinha Pedagógica
Laboratório de Microbiologia
Laboratório de Citologia Oncótica
Farmácia Escola
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Fisioterapia
Laboratório de Fisiologia do Exercício
Laboratório de Terapia Facial e
Corporal
Laboratório de Habilidades Humanas
Enfermaria Simulada
Sala de Simulação Complexa
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Sala de Simulação Complexa
Enfermaria Simulada
Laboratório de Habilidades Humanas
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Restaurante Escola
Cozinha Quente
Cozinha de Apoio
Cozinha Confeitaria
Cozinha Panificadora
Laboratório de CAD
Laboratório de Meio Ambiente
Laboratório de Química
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Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão da Produção Industrial

Geografia
Letras - Espanhol
Letras - Inglês
Letras - Português
Letras - Tradutor
Matemática [bacharelado]
Matemática [licenciatura]

Mecatrônica Industrial

Medicina Veterinária

Musicoterapia

Nutrição

Laboratório de Saneamento
Laboratório de Hardware
Laboratório de CAD
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Cartografia e Geodésia
Laboratório de Simulação de
Geoprocessamento
Laboratório de Línguas
Laboratório de Línguas
Laboratório de Línguas
Laboratório de Línguas
Laboratório de Práticas de Ensino em
Matemática (LEPEM)
Sala de Pranchetas
Laboratório de Práticas de Ensino em
Matemática (LEPEM)
Sala de Pranchetas
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Maquinas Elétricas
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem
Laboratório de Estrutura & Função
Animal
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Técnica Cirúrgica
Laboratório de Microscopia
Laboratório de Microbiologia
Laboratório de Patologia
Laboratório de Tecnologia e Higiene
dos Alimentos
Laboratório de Histotécnica
Laboratório de Semiologia
Treino de Habilidades Veterinárias
Laboratório de Biologia Animal
Hospital Veterinário
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Cozinha Pedagógica
Enfermaria Simulada
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Odontologia

Pedagogia
Produção Cultural

Psicologia

Radiologia

Segurança no Trabalho

Serviço Social
Sistemas de Informação
Sistemas para Internet
Sistemas de Telecomunicações
Todos os Cursos

686

Sala de Simulação Complexa
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Habilidades Humanas
Laboratório de Simulação Dental
Laboratório de Interpretação
Radiográfica
Clínica Escola de Odontologia
Brinquedoteca
Laboratório de Línguas
Laboratório de Práticas de Ensino em
Matemática (LEPEM)
Laboratório de Revelação de Fotos
Estúdio Fotográfico
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Habilidades Humanas
Enfermaria Simulada
Sala de Simulação Complexa
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Laboratório de Estrutura & Função
Laboratório Multidisciplinar
Laboratório de Anatomia
Laboratório de Radiologia
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Máquinas Elétricas
Laboratório de Meio Ambiente
Oficina
Laboratório de Pneumática
Laboratório de Saneamento
Laboratório de Habilidades Humanas
Sala de Simulação Complexa
Clínicas Integradas da Escola de
Ciências da Saúde (CIECS)
Laboratório de Hardware
Laboratório de Hardware
Laboratório de Redes e
Telecomunicações
Laboratórios de Informática

PDI - 2018-2022
CAMPUS
ITAM BIBI

LABORATORIO/ CLINICA/NUCLEO
Laboratório de Informática 1

CLASSIFICAÇÃO
INFORMÁTICA

LIBERDADE

Laboratório Multidisciplinar I
Laboratório Multidisciplinar II
Laboratório Multidisciplinar III
Laboratório de Anatomia I
Laboratório de Anatomia II
Laboratório de Anatomia III
Laboratório de Fisioterapia I
Laboratório de Fisioterapia II
Laboratório de Terapia Capilar
Laboratório de Terapia Facial e Corporal
Laboratório de Fisiologia do Exercício
Laboratório de Simulação
Laboratório de Habilidades Humanas
Enfermaria Simulada I
Enfermaria Simulada II
Cozinha Pedagógica
Laboratório Multidisciplinar IV
Laboratório de Estrutura & Função I
Laboratório de Radiologia
Laboratório de Estrutura & Função II
Enfermaria Simulada III
Laboratório de Habilidades Humanas II
Sala de Simulação Complexa
Laboratório de Redes e Telecomunicações
Laboratório de Automação
Laboratório de CAD I
Laboratório de CAD II
Canteiro de Obras
Laboratório de Cartografia e Geodésia
Laboratório de Eletrônica
Laboratório de Física I
Laboratório de Físico-Química
Laboratório de Hardware
Laboratório de Hidráulica
Laboratório de Instalações Residenciais
Laboratório de Máquinas Elétricas
Laboratório de Meio Ambiente
Oficina
Laboratório de Pneumática

ESPECÍFICO

LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE

ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
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LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE

Laboratórios de Práticas de Ensino em
Matemática (LAPEM)

ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA DE USO ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO

LIBERDADE

Sala de Pranchetas I
Sala de Pranchetas II
Brinquedoteca

LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
LIBERDADE
MORUMBI

Núcleo de Apoio Fiscal
Cozinhas Quentes I
Cozinhas Quentes II
Cozinhas Quentes III
Cozinhas Quentes IV
Restaurante Escola
Cozinha Apoio
Cozinha Confeitaria
Cozinha Panificadora
Laboratórios de Informática 1 a 31
Laboratórios de Informática 1 a 4

ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA
INFORMÁTICA

LIBERDADE
LIBERDADE

ESPECÍFICO
ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Anatomia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Sala de Estudo de Anatomia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Técnica Cirúrgica

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Microscopia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Microbiologia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Patologia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA
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Laboratório de Processos Construtivos
Laboratório de Processos Industriais
Laboratório de Prototipagem I
Laboratório de Química I
Laboratório de Química II
Laboratório de Saneamento
Laboratório de CAD III
Laboratório de CAD IV
Laboratório de Instalações Residenciais
Laboratório de Prototipagem II
Laboratório de Simulação I
Laboratório de Simulação II
Núcleo de Práticas Jurídicas
Laboratórios de Línguas

Laboratório de Tecnologia e Higiene dos
Alimentos

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Histotécnica

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Semiologia

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Estrutura e Função Animal

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Treino de Habilidades Veterinárias

ESPECÍFICO

PDI - 2018-2022
PONTE ESTAIADA Laboratório Multidisciplinar

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Biologia Animal

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Hospital Veterinário

ESPECÍFICO

PONTE ESTAIADA Laboratório de Informática 1

INFORMÁTICA

SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
SANTO AMARO
VILA MARIANA 1
VILA MARIANA 2
VILA MARIANA 2
VILA MARIANA 2
VILA MARIANA 2
VILA MARIANA 2
VILA MARIANA 2

Laboratório Multidisciplinar I
Laboratório Multidisciplinar II
Laboratório de Fisioterapia
Laboratório de Enfermagem
Laboratório Multidisciplinar VIII
Sala de Simulação Complexa
Enfermaria Simulada
Laboratório Multidisciplinar XIII
Laboratório Multidisciplinar XIV
Cozinha Pedagógica
Laboratório de Estrutura & Função I
Laboratório de Estrutura & Função II
Laboratório de Anatomia III
Laboratório de Anatomia IV
Laboratório de Anatomia V
Laboratório de Habilidades Humanas
Laboratório de Simulação Dental
Laboratório de Interpretação Radiográfica
Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC)
Laboratório de Citologia Oncótica
Farmácia Escola
Clínica Escola de Odontologia
Clínicas Integradas da Escola de Ciências da
Saúde (CIECS)
Laboratórios de Informática 1 a 3
Laboratórios de Informática 1 a 10
Maquetaria
Sala das Artes do Corpo
Laboratório de Revelação de Fotos
Estúdio Fotográfico
Ateliê de Pintura
Laboratórios de Informática 1 a 8

ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA
INFORMÁTICA
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
ESPECÍFICO
INFORMÁTICA
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FMU
CAMPUS MORUMBI
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01

02) Laboratório 02

03) Laboratório 03

04) Laboratório 04

690

Escola de Negócios
Direito

Escola de Negócios
Direito

Escola de Negócios
Direito

Escola de Negócios
Direito

21 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 21
Monitores LCD 19" Modelo
Dell E1916H. Totalizando
21 Computadores com
acesso a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

20

21

X

X

20 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 20
Monitores LCD 19" Modelo
Dell E1916H. Totalizando
20 Computadores com
acesso a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

19

20

X

X

33 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
108,54 Teclados USB; 33
Monitores LCD 19" Modelo
Dell E1916H. Totalizando
33 Computadores com
acesso a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

32

33

X

X

35 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LCD 19" Modelo
Dell E1916H. Totalizando
35 Computadores com
acesso a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

34

35

X

X

43,19

53,79

84,24

PDI - 2018-2022
TOTAL

105

109

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

CAMPUS PONTE ESTAIADA
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

X

X

X

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01

Medicina
Veterinária

51,3

26 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 25
Monitores LCD 18.5"
Modelo Dell E1913C.
Totalizando 25
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Reader XI,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

25

26

TOTAL

25

26

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

CAMPUS VILA MARIANA I
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01

Diversos

50,79

30 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 30
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 30
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

29

30

X

X

691

FMU

02) Laboratório 02

03) Laboratório 03

04) Laboratório 04

692

Diversos

Diversos

Diversos

50,79

49,50

48,71

30 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 30
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 30
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

29

30

X

X

X

30 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 30
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 30
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

29

30

X

X

X

30 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 30
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 30
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

29

30

X

X

X

PDI - 2018-2022

05) Laboratório 05

06) Laboratório 06

07) Laboratório 07

Diversos

Diversos

Diversos

72,86

48,71

41,94

30 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 30
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 30
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

29

30

X

X

X

31 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 31
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 31
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

30

31

X

X

X

20 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 20
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 20
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

19

20

X

X

X

693

FMU

08) Laboratório 08

09) Laboratório 09

10) Laboratório 10

694

Diversos

Diversos

Diversos

85,00

48,71

53,50

40Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 40
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 40
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

39

40

X

X

X

31 Computadores HP Core
I5 3.4 GHz, 16 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 31
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 31
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

30

31

X

X

X

35Computadores Dell Core
I5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo Thinkvision L197.
Totalizando 35
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Account,
Adobe Creative
Cloud, Autodesk
AutoCAD 2014,
Autodesk
SketchBook
Designer 2014,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

34

35

X

X

X

TOTAL

297

307

PDI - 2018-2022
CAMPUS VILA MARIANA II
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01

02) Laboratório 02

Artes Visuais
Produção Cultural

Artes Visuais
Produção Cultural

61,92

69,70

35 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LCD Dell 18.5"
Modelo E1916H.
Totalizando 35
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

34

35

X

X

X

35 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LCD Dell 18.5"
Modelo E1916H.
Totalizando 35
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,

34

35

X

X

X

695

FMU
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

03) Laboratório 03

04) Laboratório 04

696

Artes Visuais
Produção Cultural

Artes Visuais
Produção Cultural

48,50

44,29

33 Computadores Lenovo
Dual Core 2.7 GHz, 02 GB
de Memória, Disco Rígido
de 320 GB, mouses ópticos
e Teclados USB; 33
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo L197wA.
Totalizando 33
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

30

31

X

X

X

04 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 19
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1913c.
Totalizando 04
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW

4

4

X

X

X

PDI - 2018-2022
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

05) Laboratório 05

06) Laboratório 06

Artes Visuais
Produção Cultural

Artes Visuais
Produção Cultural

42,50

42,50

25 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 25
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1913c.
Totalizando 25
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

22

23

X

X

X

25 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 25
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1913c.
Totalizando 25
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW

24

25

X

X

X

697

FMU
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

07) Laboratório 07

08) Laboratório 08

698

Artes Visuais
Produção Cultural

Artes Visuais
Produção Cultural

46,00

46,00

16 Computadores Asus
Core i7 3.4 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, 01 Computador Lenovo
Dual Core 2.5 GHz, 04 GB
de Memória, Disco Rígido
de 500 GB, mouses ópticos
e Teclados USB; 17
Monitores LED LG 19.5"
Modelo 20EN33.
Totalizando 17
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
CorelDRAW
Graphics Suite X6,
CutePDF Writer,
Flamingo, Microsoft
Office Professional
Plus 2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
Movie Maker, OCS
Inventory NG Agent,
Rhinoceros,
SketchUp Make
2016.

15

16

X

X

X

13 Computadores Asus
Core i7 3.4 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, 01 Computador Lenovo
Dual Core 2.6 GHz, 02 GB
de Memória, Disco Rígido
de 500 GB, mouses ópticos
e Teclados USB; 14
Monitores LED LG 19.5"
Modelo 20EN33.
Totalizando 14
Computadores com acesso
a internet;

7-Zip, Adobe
Creative Cloud,
AutoCAD Civil 3D
2014, AutoCAD
Architecture 2014,
AutoCAD Electrical
2014, AutoCAD
Mechanical 2014,
AutoCAD MEP
2014, AutoCAD
Plant 3D 2014,
AutoCAD Raster
Design 2014,
Autodesk 3ds Max
Design 2014,
AutoCAD Civil 3D
2014, Autodesk
Mudbox 2014,
Autodesk Inventor
Professional 2014,
Autodesk Revit
2014, CorelDRAW
Graphics Suite X6,
Microsoft Office
Professional Plus
2010, Google
Chrome, Microsoft
Security Essentials,
Microsoft Windows
7 Professional,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent, Rhinoceros.

13

14

X

X

X

TOTAL

176

183

PDI - 2018-2022

CAMPUS LIBERDADE (P. 43 e P.44)
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Capacidade
Atendiment
o

Total
Computadore
s

aluno/aula

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

1. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

01) Cad Info I

02) Cad Info II

03) Informática 1

Diversos

Diversos

Diversos

56m²

Windows 10
Educations, MS
Office 2016,
42 Computadores: 34 HP
AutoCad2017,
Intel Core i5 CPU 3.40GHz,
Inventor 2017,
16GB de Memória, HD 500
G.Crhome, FireFox,
GB / 7 Dell Intel Core i5
7 ZIP, SQL Server
CPU 3.30GHz, 8 GB de
Compacti, K-Lite,
Memória interligados em
Faro LS, MySQL
rede, com acesso a internet,
Postgre, JAVA SE,
Monitores de 17" LCD e
Corel Draw X6,
quadro branco arVisual Studio 2013,
condicionado lateral e
Visual Metal 1.5.
01 projetor Epson.
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

41

42

x

x

58m²

31 Computadores Intel Core
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
memória, HD de 1 TB, e 01
Dell Intel Core i5 CPU
3.30GHz, 8 GB de Memória,
Drivers de DVD-R/RW,
interligados em rede, com
acesso a internet, Monitores
de 19" LCD, Arcondicionado lateral, quadro
branco e
01
Projetor Epson.

Windows 10
Educations, MS
Office 2016,
AutoCad2017,
Inventor 2017,
G.Crhome, FireFox,
7 ZIP, SQL Server
Compacti, K-Lite,
Faro LS, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6,
Visual Studio 2010,
Visual Metal 1.5.
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

30

31

x

x

34 Computadores Intel Core
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
memória, HD de 500 GB e
01 Dell Intel Core i5 CPU
3.30GHz, 8 GB de Memória,
Drivers de DVD-R/RW,
interligados em rede, com
acesso a internet, Monitores
de 19" LCD, Arcondicionado lateral, quadro
branco e
01
Projetor Epson

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
Apache/PHP,
G.Crhome, AutoCad
2014, FireFox, SQL
Server 2012 Bizagi,
K-Lite, NetBeans
8.1, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Corel Draw X6,
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

34

35

x

x

83m²

699

FMU

04) Informática 2

05) Informática 3

06) Informática 4

07) Informática 5

700

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

80m²

37 Computadores Intel Core
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
memória, HD de 500 GB e
01 Dell Intel Core i5 CPU
3.30GHz, 8 GB de Memória,
Drivers de DVD-R/RW,
interligados em rede, com
acesso a internet, Monitores
de 19" LCD, Arcondicionado lateral, quadro
branco e
01
Projetor Epson.

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
StudioANDROID
Studio, Arduíno,
AutoCad 2017 7ZIP, Cisco Packet,
G.Crhome, FireFox,
K-Lite, NetBeans
8.1, Java SE, SQL
SERVER 2014,SQL
SERVER 2012,
Apache Tom Cat,
LINGO,Visual Metal,
NetBeans 8.0,
ITALC 3.0, XAMMP,
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

36

37

x

x

80m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016,
Simulation CFD
2014, Arduíno,
33 Computadores Intel Core
AutoCad 2014/2017
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
7-ZIP, Cisco Packet,
memória, HD de 500 GB e
G.Crhome, FireFox,
01 Dell Intel Core i5 CPU
K-Lite, NetBeans
3.30GHz, 8 GB de Memória
8.0, Java SE, SQL
Drivers de DVD-R/RW,
SERVER 2008/
interligados em rede, com
Workbench, Tom
acesso a internet, Monitores
Cat, LINGO,
de 19" LCD, ArGeoGebra, Visual
condicionado lateral, quadro
Metal, NetBeans
branco e
01
8.0, ITALC 3.0,
Projetor Epson
XAMMP, ITALC 3.0,
Acrobat Reader,
OCS Inventory
2.1.1, e CISCO
AMP

32

33

x

x

75m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
Studio, Arduíno,
35 Computadores Intel Core
AutoCad 2014 7i7 3.40GHz, 8.0 GB de
ZIP, Cisco Packet,
memória, HD de 1TB, 01
G.Crhome, FireFox,
Dell Intel Core i5 CPU
K-Lite, NetBeans
3.30GHz, 8 GB de Memória
8.1, Java SE, SQL
Drivers de CD-ROM,
SERVER 2014,
interligados em rede, com
SQL WORKBENCH
acesso a internet, Monitores
Apache Tom Cat,
de 19" LCD, ArLINGO,Visual Metal,
condicionado lateral, quadro
NetBeans 8.0,
branco e
ITALC 3.0, XAMMP,
01 projetor Epson.
ITALC 3.0, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
CISCO AMP.

34

35

x

x

77m²

Wndows 10
Education, Office
35 Computadores Intel Core
Plus 2016, Cisco
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
Packet, G.Crhome,
memória, HD de 1TB, 01
FireFox,GeoGebra ,
Dell Intel Core i5 CPU
K-Lite, NetBeans
3.30GHz, 8 GB de Memória
8.1, Glass Fissh,
.Drivers de CD-ROM,
Java SE, SQL
interligados em rede, com
SERVER 5.6,
acesso a internet, Monitores
ProloG,Argo UML,
de 19" LCD, ArNetBeans 8.0,
condicionado lateral, quadro
Visual Studio 2010,
branco e
Acrobat Reader,
01 Projetor Epson
OCS Inventory
2.1.1. e Cisco AMP.

34

35

x

x

PDI - 2018-2022

08) Informática 6

09) Informatica 7

10) Informática 8

11) Informática 9

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

54m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, 7ZIP,
AC READER,
22 Computadores Dell
Arduino,
3020, Intel Core i5AUTODESK
3.30GHz 8.0 GB de
2014/2017,
memória, HD de 500GB
GeoGebra, Geo
Drivers de DVD-R,
Office 2.5, Faro LS,
interligados em rede, com
Scilab 5.4,
acesso a internet, Monitores
G.Chrome, Fire Fox,
de 19" LCD, ArMS Visual Studio
Condicionado, quadro
2010, K-Lite, JAVA
branco e
Run SE, Microsoft
01 Projetor Epson
SQL Server
Compact 3.5 e OCS
Inventory 2.1.1. e
Cisco AMP

21

22

x

x

54m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 Cisco
Packet, G.Crhome,
28 Computadores Intel Core FireFox,GeoGebra ,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
K-Lite, NetBeans
memória, HD de 500GB
8.1, Glass Fissh,
Drivers de CD-ROM,
Java SE, SQL
interligados em rede, com
SERVER 2012,
acesso a internet, Monitores XAMMP, Prolog,
de 19" LCD, arArgo UML, Blue J,
condicionado, quadro
Apache Tom Cat,
branco e 01 projetor Epson NetBeans 8.0,
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader,
OCS Inventory
2.1.1. e Cisco AMP.

27

28

X

X

58m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 7-ZIP,
Cisco Packet,
26 Computadores Dell Intel G.Crhome, FireFox,
Core i5- 2.90GHz 8.0 GB de K-Lite, NetBeans
memória, HD de 500GB
8.1, Java SE, SQL
Drivers de DVD-R/RW,
SERVER 2014,
interligados em rede, com
Xammp , Argo UML,
acesso a internet, Monitores Arduíno, Blue J,
de 19" LCD, ArGlass Fish, Corel
Condicionado, quadro
Draw X6, NetBeans
branco e 01 Projetor Epson 8.0, Visual Studio
2010, Acrobat
Reader, OCS
Inventory 2.1.1. e
CISCO AMP

25

26

x

x

79m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016 7-ZIP,
Cisco Packet,
34 Computadores Dell Intel
G.Crhome, FireFox,
Core i5- 2.90GHz 4.0 GB de
K-Lite, NetBeans
memória, HD de 500GB
8.1, Java SE, SQL
Drivers de DVD-R,
SERVER 2012,
interligados em rede, com
Apache Tom Cat,
acesso a internet, Monitores
Adobe Creative
de 19" LCD, ArClould, Corel Draw
Condicionado ,quadro
X6, NetBeans 8.0,
branco e 01 Projetor Epson.
Visual Studio 2010,
Acrobat Reader,
OCS Inventory
2.1.1. e Cisco AMP

33

34

x

x
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12) Informática 10

13) Informática 11

14) Informática 12

15) Informática 13

702

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

77m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Android
Studio, 7ZIP, AC
33 Computadores Intel Core READER, Arduino,
i5- 2.90GHz 4.0 GB de
AUTODESK 2014,
memória, HD de 500GB
GeoGebra, Geo
Drivers de DVD-R,
Office 2.5, Faro LS,
interligados em rede, com
Scilab 5.4,
acesso a internet, Monitores G.Chrome, Fire Fox,
de 19" LCD, ArMS Visual Studio
Condicionado, quadro
2010, K-Lite, JAVA
branco e 01 Projetor Epson Run SE, Microsoft
SQL Server
Compact 3.5 e OCS
Inventory 2.1.1. e
Cisco AMP

32

33

x

x

54m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
23 Computadores Intel Core
Apache/PHP,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
G.Crhome, FireFox,
memória, HD de 500 GB,
SQL Server 2012
Drivers de DVD-R/RW,
Bizagi, K-Lite,
interligados em rede, com
NetBeans 8.1,
acesso a internet, Monitores
MySQL Postgre,
de 19" LCD, ArJAVA SE, Corel
condicionado lateral e
Draw X6, Visual
quadro branco e 01 Projetor
Studio 2010,
Epson
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
Kapersky e CISCO
AMP.

22

23

x

x

77m²

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
63 Computadores Intel Core Arduino, ArcGis
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
Desktop 10, Adobe
memória, HD de 500GB
Creative Cloud,
Drivers de CD-ROM,
AUTODESK 2014,
interligados em rede, com
Bizagi, Faro LS,
acesso a internet, Monitores G.Chrome, Fire Fox,
de 19" LCD, arMS Visual Studio
condicionado, quadro
2010, K-Lite, JAVA
branco e 01 Projetor Epson Run SE, Microsoft
SQL Server 2008,
Visual Metal 1.5 e
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

62

63

x

x

80m²

Wndows 10
Education, Office
Plus 2016, Adobe
Creative Cloud,
34 Computadores Intel Core Apache/PHP,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
G.Crhome, FireFox,
memória, HD de 1TB,
SQL Server 2012
Drivers de CD-ROM,
Bizagi, K-Lite,
interligados em rede, com
NetBeans 8.1,
acesso a internet, Monitores MySQL Postgre,
de 19" LCD, arJAVA SE, Corel
condicionado, quadro
Draw X6, Visual
branco e 01 Projetor Epson Studio 2010,
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
Kapersky e CISCO
AMP.

33

34

x

x

PDI - 2018-2022

16) Prototipagem
Info

17) Simulação 1

18) Simulação 2

19) Automação

Diversos/Engenhari
a

Engenharia

Engenharia

Engenharia

75m²

Windows 7
Professional, MS
Office 2010,, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
31 Computadores Intel Core Siemens Atomation,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
Scilab 5.4, Robix
memória, HD de 1TB,
Robot, Astah, Cisco
Drivers de CD-ROM,
Packer, GeoGebra,
interligados em rede, com
Geo Office 2.5, Faro
acesso a internet, Monitores LS, G.Chrome, Fire
de 19" LCD, arFox, MS Visual
condicionado, quadro
Studio 2010, K-Lite,
branco e 01 Projetor Epson JAVA Run SE,
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory
2.1.1 e CISCO
AMP.

30

31

X

X

73m²

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
66 Computadores Intel Core Siemens Atomation,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
AutoCAD2017
memória, HD de 500GB
Scilab 5.4, Robix
Drivers de CD-ROM,
Robot, Astah, Cisco
interligados em rede, com
Packer, Faro LS,
acesso a internet, Monitores G.Chrome, Fire Fox,
de 19" LCD, arMS Visual Studio
condicionado, quadro
2010, K-Lite, JAVA
branco e 01 Projetor Epson Run SE, Microsoft
SQL Server
Compact 3.5,
WinCap e OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

65

66

x

x

74m²

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AtoCad2017 AC
READER, Arduino,
34 Computadores Intel Core Simatic, Siemens
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
Atomation, MatLAB,
memória, HD de 500GB
Scilab 5.4, Robix
Drivers de CD-ROM,
Robot, Astah, Cisco
interligados em rede, com
Packer, Faro LS,
acesso a internet, Monitores G.Chrome, Fire Fox,
de 19" LCD, e quadro
MS Visual Studio
branco ar-condicionado
2010, K-Lite, JAVA
lateral e 01 projetor Epson. Run SE, Microsoft
SQL Server
Compact 3.5,
WinCap e OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

34

35

x

x

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
20 Computadores Dell
Arduino, Simatic,
3020, Intel Core i5Siemens Atomation,
3.30GHz 8.0 GB de
Scilab 5.4, Robix
memória, HD de 500GB
Robot, Astah, Cisco
Drivers de DVD-R,
Packer, GeoGebra,
interligados em rede, com
Geo Office 2.5, Faro
acesso a internet, Monitores
LS, G.Chrome, Fire
de 19" LCD, ArFox, MS Visual
Condicionado e quadro
Studio 2010, K-Lite,
branco.
JAVA Run SE,
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory

19

20

x

x

703

FMU
2.1.1 e CISCO
AMP.

20) Cad I

21) Cad II

22) Eletronica

23) Física I

704

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
28 Computadores Dell
Office 2010, Faro
3020, Intel Core i5LS, PostGre 9.3,
3.30GHz 8.0 GB de
Simulation CFD
memória, HD de 500GB
2014, AutoCad
Drivers de DVD-R,
2017, Inventor
interligados em rede, com
2017, 7-ZIP, Cisco
acesso a internet, Monitores Packet, G.Crhome,
de 19" LCD, ArNetBeans 8.0, Java
Condicionado e quadro
SE, XAMMP,
branco.
Acrobat Reader,
OCS Inventory
2.1.1.

27

28

x

x

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
25 Computadores Dell
Office 2010, Faro
3020, Intel Core i5LS, PostGre 9.3,
3.30GHz 8.0 GB de
Simulation CFD
memória, HD de 500GB
2014, AutoCad
Drivers de DVD-R,
2017, Inventor
interligados em rede, com
2017, 7-ZIP, Cisco
acesso a internet, Monitores Packet, G.Crhome,
de 19" LCD, ArNetBeans 8.0, Java
Condicionado e quadro
SE, XAMMP,
branco.
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

24

25

x

x

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
20 Computadores Intel
Siemens Atomation,
Core2 Duo 2.80GHz, 2GB
Scilab 5.4, Robix
de Memória HD's de 160GB
Robot, Astah, Cisco
a 320GB, Driver de DVDPacker, GeoGebra,
R/RW, interligados em
Geo Office 2.5, Faro
rede, com acesso a internet,
LS, G.Chrome, Fire
Monitores de 19" LCD,
Fox, MS Visual
ventiladores e quadro
Studio 2010, K-Lite,
branco.
JAVA Run SE,
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory
2.1.1e CISCO AMP.

20

20

x

x

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
Siemens Atomation,
Scilab 5.4, Robix
Robot, Astah, Cisco
Packer, GeoGebra,
Geo Office 2.5, Faro
LS, G.Chrome, Fire
Fox, MS Visual
Studio 2010, K-Lite,
JAVA Run SE,

10

10

x

x

10 Computadores Intel
Core2 Duo 2.80GHz, 2GB
de Memória HD's de 160GB
a 320GB, Driver de DVDR/RW, Monitores de 19"
LCD, ventiladores e quadro
branco.

PDI - 2018-2022
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory
2.1.1e CISCO AMP.

24) Fisica II

25) Laboratório
Hardware

26) Laboratório
Hidraulica

27) Proc. Industriais

Engenharia

05 Computadores Intel
Core2 Duo 2.80GHz, 2GB
de Memória HD's de 160GB
a 320GB, Driver de DVDR/RW, com acesso a
internet, Monitores de 19"
LCD e quadro branco.

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
Siemens Atomation,
Scilab 5.4, Robix
Robot, Astah, Cisco
Packer, GeoGebra,
Geo Office 2.5, Faro
LS, G.Chrome, Fire
Fox, MS Visual
Studio 2010, K-Lite,
JAVA Run SE,
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory
2.1.1 e CISCO
AMP.

5

5

x

x

Tecnologia

21 Computadores LENOVO,
Pentium Dual-Core E5400,
2.70 Ghz, 2GB de memória,
HD 160GB, Drive de CDRW. (11 computadores
funcionais e 10 para testes
de manutenções).

Windows 7
Professional,
Arduino, Java, Bit
Defender, Cisco
Packet, Specy e
OCS Inventory
2.1.1.

9

9

x

x

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
5 Computadores Intel Core2
Siemens Atomation,
Duo 2.80GHz, 2GB de
Scilab 5.4, Robix
Memória HD's de 160GB a
Robot, Astah, Cisco
320GB, Driver de DVDPacker, GeoGebra,
R/RW, interligados em
Geo Office 2.5, Faro
rede, com acesso a internet,
LS, G.Chrome, Fire
Monitores de 19" LCD,
Fox, MS Visual
ventiladores e quadro
Studio 2010, K-Lite,
branco.
JAVA Run SE,
Microsoft SQL
Server Compact 3.5
e OCS Inventory
2.1.1.

5

5

X

X

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
02 Computadores Intel Core Office 2010, Faro
I7 3.40GHz, Computadores LS, PostGre 9.3,
Intel Core i7 3.40GHz, 8.0
Simulation CFD
GB de memória, HD de
2014, AutoCad
1TB, Drivers de CD-ROM,
2014 7-ZIP, Cisco
sem rede de internet, 02
Packet, G.Crhome,
monitores de 19" LCD, 03
NetBeans 8.0, Java
ventiladores e quadro
SE, XAMMP,
branco.
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

2

2

x

x
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28) Prototipagem

29) Redes

30) Saneamento

31) Uso Livre(P32)

Diversos

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, Adobe
35 Computadores Intel Core Creative Cloud,
i7 3.40GHz, 8.0 GB de
AUTOCAD 3D,
memória, HD de 1 TB,
G.Crhome, FireFox,
Drivers de DVD-R/RW,
SQL Server 2012,
interligados em rede, com
K-Lite, NetBeans
acesso a internet, Monitores 8.1, MySQL Server
de 19" LCD, ArCompact 3.5, JAVA
condicionado lateral, quadro SE, Corel Draw X6,
branco e 01 Projetor Epson. Visual Studio 2010,
Acrobat Reader,
OCS Inventory 2.1.1
e CISCO AMP.

34

35

x

x

Tecnologia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010, 7ZIP,
AC READER,
Arduino, Simatic,
15 Computadores Dell
Siemens Atomation,
3020, Intel Core i5Scilab 5.4, Robix
3.30GHz 8.0 GB de
Robot, Astah, Cisco
memória, HD de 500GB
Packer, Faro LS,
Drivers de DVD-R,
G.Chrome, Fire Fox,
interligados em rede, com
MS Visual Studio
acesso a internet, Monitores
2010, K-Lite, JAVA
de 19" LCD, ventiladores e
Run SE, Microsoft
quadro branco.
SQL Server
Compact 3.5,
WinCap e OCS
Inventory 2.1.1 e
CISCO AMP.

14

15

x

x

Engenharia

Windows 7
Professional, MS
Office 2010,
03 Computadores Lenovo
G.Crhome, FireFox,
Pentium Dual-Core
7 ZIP, SQL Server
2.70GHz, 2GB de Memória, Compacti, K-Lite,
HD 320 GB, Drivers de
Faro LS, MySQL
DVD-R/RW, interligados em Postgre, JAVA SE,
rede, com acesso a internet, Corel Draw X6,
Monitores de 19" LCD e
Visual Studio 2010,
quadro branco
Visual Metal 1.5.
Acrobat Reader,
OCS Inventory
2.1.1.

3

3

x

x

Todos

Windows 10
Education, MS
Office 2016,
21 Computadores: Dell Intel
AutoCad2017,
Core i5 CPU 3.30GHz,
Inventor 2017,
500GB de HD, 8 GB de
G.Crhome, FireFox,
Memória interligados em
Auto
rede, com acesso a internet,
Cad/Inventor2018 ,7
Monitores de 17" LCD e
ZIP, SQL Server
quadro branco arCompacti, K-Lite,
condicionado lateral.
Faro LS, MySQL
Postgre, JAVA SE,
Visual Studio 2015.

21

21

x

818

841

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

TOTAL

x

x

CAMPUS ITAIM BIBI
Área
Tipo de Laboratório

706

Cursos que atende

física

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Turno de
Funcionament
o

PDI - 2018-2022
(em
m2)

M

T

N

x

x

x

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01

Diversos

66,30
m2

32 Computadores Prodesk
400G, Intel I5 , 8 GB de
Memória, HD 500, Drive de
DVD-R, monitores de 17"

Microsoft Windows
10 Education
Account, Adobe
Reader XI, Microsoft
Office Professional
Standard 2016,
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

31

32

TOTAL

31

32

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

CAMPUS SANTO AMARO
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 318

02) Laboratório 319

03) Laboratório 320

Diversos

01 Computador HP
PRO800, 8 GB Ram, Core
i7, HD 500GB em rede
cabeada. 40 Notebook HP
108.63 ProBook 440 G5, Intel I5m²
8250U 1.60GHz, 4GB de
Memória, HD 500GB em
rede Wi-Fi. Ar condicionado
central, 01 Projetor e
quadro de vidro.

Microsoft Windows
10 EDUCATION 64
bits, Microsoft
Office Plus 2016, 7Zip, JAVA, K-lite,
Adobe Reader
XI,Google Chrome,
CISCO AMP,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

40

41

x

x

x

Diversos

01 Computador HP
PRO800, 8 GB Ram, Core
i7, HD 500GB, 50
Computadores DELL
Optplex 3040, Intel I5-6500
108.97
3.20GHz, 8GB de Memória,
m2
HD 500GB, drivers de DVDR/RW, 50 Monitores de
19", rede cabeada, Ar
condicionado central, 01
Projetor e quadro de vidro.

Microsoft Windows
10 EDUCATION 64
bits, Microsoft
Office Plus 2016, 7Zip, JAVA, K-lite,
Adobe Reader
XI,Google Chrome,
CISCO AMP,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

50

51

x

x

x

Diversos

01 Computador HP
PRO800, 8 GB Ram, Core
i7, HD 500GB em rede
cabeada. 40 Notebook HP
108.36 ProBook 440 G5, Intel I5m²
8250U 1.60GHz, 4GB de
Memória, HD 500GB em
rede Wi-Fi. Ar condicionado
central, 01 Projetor e
quadro de vidro.

Microsoft Windows
10 EDUCATION 64
bits, Microsoft
Office Plus 2016, 7Zip, JAVA, K-lite,
Adobe Reader
XI,Google Chrome,
CISCO AMP,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

40

41

x

x

x

707
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04) WebSpace
(terreo)

Uso livre

16,01
m²

05 Computador HP
PRO800, 8 GB Ram, Core
i7 e rede de internet.

Microsoft Windows
10 EDUCATION 64
bits, Microsoft
Office Plus 2016, 7Zip, JAVA, K-lite,
Adobe Reader
XI,Google Chrome,
CISCO AMP,
Mozilla Firefox,
OCS Inventory NG
Agent.

5

5

TOTAL

95

138

Capacidade
Atendiment
o aluno/aula

Total
Computadore
s

X

X

X

CAMPUS LIBERDADE
Área
Tipo de Laboratório

Cursos que atende

física
(em
m2)

Equipamentos para Uso
Acadêmico

Softwares

Turno de
Funcionament
o
M

T

N

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

01) Laboratório 01
(P04)

02) Laboratório 01
(P05)

03) Laboratório 01
(P09)

708

QUIMICA RADIOLOFIA ENFERMAGEM

Todos os Cursos

EAD

59,87

40,71

08 Computadores Dual
Core 2,7 GHz, 02 GB de
Memória, Disco Rígido de
320 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 08
Monitores Samsung LCD
19" Modelo 732NW.
Totalizando 08
Computadores com acesso
a internet.

Windows 7
Professional, MS
Office 2010
Professional Plus,
Google Chrome,
Foxit Reader,
Mozilla Firefox,
RadiAnt DICOM
Viewer, Cisco AMP,
Cisco Umbrella,
GLPI
FusionInventory.

8

8

X

15 Computadores Dell Core
i5 3,3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 15
Monitores Dell LED 19"
Modelo E1913.. Totalizando
15 Computadores com
acesso a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

15

15

X

04 Computadores Core i5
3.4GHz, 08 GB de
memória, HD de 500 GB,
monitores de 19” LED.
Totalizando 04
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular

8

8

X

X

X

X

X

PDI - 2018-2022
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
LockDown

04) Laboratório 01
(P10)

05) Laboratório 02
(P10)

Escola de TI

Escola de TI

52,7

55,98

34 Computadores Asus
Core i7 3.4 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 34
Monitores LED LG 19"
Modelo E1941. Totalizando
34 Computadores com
acesso a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP e OCS
Inventory, Visual
Studio 2013,Unity,
Blender, BRModelo,
GIMP, PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

33

34

X

X

35 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1916H.
Totalizando 35
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP e OCS
Inventory, Visual
Studio 2013,Unity,
Blender, BRModelo,
GIMP, PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco

34

35

X

X

709
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Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

06) Laboratório 03
(P10)

710

Escola de TI

52,70

34 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 21
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1916H e 13
Monitores LED LG 19"
Modelo E1941. Totalizando
34 Computadores com
acesso a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory, SQL
Server 2012,
MySQL Server
5.6,Unity, MySQL
Workbench 6.3,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

33

34

X

X

PDI - 2018-2022

07) Laboratório 04
(P10)

08) Laboratório 05
(P10)

Escola de TI
Escola de
Comunicação

Escola de TI

52,92

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
24 Computadores Dell Core Live Essentials,
Movie Maker, VLC
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1 Player,
CDBurnerXP,
TB, mouses ópticos e
ZaraRadio, Unity,
Teclados USB; 24
Cisco Umbrella,
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1913. Totalizando GLPI
FusionInventory,
24 Computadores com
Cisco AMP, OCS
acesso a internet;
Inventory, Visual
Studio 2013,
Construct.,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

23

24

X

X

73,01

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory,Oracle
Virtual Box,
Wireshark, SQL
Server, Construct,
Blender, Unity,
Aruba Visual RF,
Visual G,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

40

41

X

X

41 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 18
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1916H e 23
Monitores LED LG 19"
Modelo E1941. Totalizando
41 Computadores com
acesso a internet.

711

FMU

09) Laboratório 06
(P10)

10) Laboratório 07
(P10)

712

Escola de TI

Escola de TI

51,06

76,56

26 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 26
Monitores LED Dell 19"".
Totalizando 26
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP,
StarUML, Mysql,
Visual G, OCS
Inventory,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

25

26

X

X

40 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 40
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1916H.
Totalizando 40
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory,BioEdit,
StarUML, SQL
Server, Visual G,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

39

40

X

X

PDI - 2018-2022

11) Laboratório 08
(P10)

12) Laboratório 09
(P10)

Escola de TI

Escola de TI
Ciências Contabeis

39 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 39
114,81
Monitores LED Dell 19"
Modelo E1916H.
Totalizando 39
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory,WireShark
, WinpCap, MySql,
Visual G,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

38

39

X

X

49 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 49
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo L197WIDE.
Totalizando 49
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory, Account,
StarUML, CMap
Tools, Blender,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

48

49

X

X

92,50

713

FMU

13) Laboratório 10
(P10)

14) Laboratório 11
(P10)

714

Escola de TI

Escola de TI

95,74

48,48

41 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 41
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo L197WIDE.
Totalizando 41
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory, Visual G,
GeoGebra,
WinpCap,
WireShark,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

40

41

X

22 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 22
Monitores LCD Lenovo 19"
Modelo L197WIDE.
Totalizando 22
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Unity, Cisco AMP,
OCS Inventory,
StarUML,
BRModelo, GIMP,
PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

21

22

X

X

X

X

PDI - 2018-2022

15) Laboratório 12
(P10)

16) Global Office
(P11)

17) Laboratório 01
(P16)

Escola de TI
Escola de
Comunicação

Escola de Negócios

Saúde

69,00

35 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LED LG 19"
Modelo E1941. Totalizando
35 Computadores com
acesso a internet

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
Cisco AMP, OCS
Inventory, Visual G,
Blender, Contruct,
Visual Studio, SQL
Server., BRModelo,
GIMP, PhotoScape,
ImgBurn, DevC++,
Notepad++,
Codeblocks,
SharpDevelop,
Netbeans, Cisco
Packt Tracer, Argo
UML, Bizagi, Qgis,
VirtualBox, Qt-Lite

34

35

X

4 Computadores Dell Core
i5 3.3 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 4 Monitores
LED Dell 19" Modelo
E1913. Totalizando 4
Computadores com acesso
a internet

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP, IRR
Imposto de Renda,
Cisco AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

4

4

X

X

X

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
5 Norebooks HP Core i5 2.5 Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
GHz, 04 GB de Memória,
Disco Rígido de 500 GB, 2 Chrome, K-Lite
Computador HP Core i7 3.2 Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
GHz, 16 GB de Memória,
Cardiovascular
Disco Rígido de 1 TB,
mouses ópticos e Teclados System, Windows
Live Essentials,
USB; 2 Monitor LED 19"
Modelo V19B. Totalizando 6 Movie Maker, VLC
Player,
equipamentos com acesso
CDBurnerXP, IRR
a internet.
Imposto de Renda,
Cisco AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

5

6

X

X

X

X

715

FMU

18) Laboratório 01
(P17)

19) Laboratório 01
(P20)

20) Laboratório 01
(P25)

21) Laboratório 01 A
(P25)

716

Escola de Direito

31 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 31
134,16
Monitores Lenovo LED 19"
Modelo L197WIDE.
Totalizando 31
Computadores com acesso
a internet.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

31

31

X

X

X

12 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 12
Monitores Dell LED 19"
Modelo E1913. Totalizando
12 Computadores com
acesso a internet.

Windows 7
Professional, MS
Office 2010
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud, 7-Zip, Adobe
Shockwave Player,
CDBurnerXP,
CorelDRAW, Visual
Studio 2013, Google
Chrome, Mozilla
Firefox, PDF24
Creator, VLC media
player, K-Lite, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

12

12

X

X

X

20 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 20
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 20
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, TOM
MICRO Cisco AMP,
Cisco Umbrella,
GLPI
FusionInventory.

19

20

X

X

X

24 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 24
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 24
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC

23

24

X

Educação Física

Todos os Cursos

Escola de
Comunicação

26,91

35,1

X

PDI - 2018-2022
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, TOM
MICRO, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

22) Laboratório 02
(P25)

23) Laboratório 03
(P25)

24) Laboratório 04
(P25)

Escola de
Comunicação

Escola de
Comunicação

Escola de
Comunicação

61,80

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
30 Computadores Dell Core
Celtx, Google
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Chrome, K-Lite
Memória, Disco Rígido de
Mega Codec, 7-Zip,
500 GB, mouses ópticos e
PDF Creator, Rat
Teclados USB; 30
Cardiovascular
Monitores LED DELL 19"".
System, Windows
Totalizando 30
Live Essentials,
Computadores com acesso
Movie Maker, VLC
a internet;
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

29

30

X

X

72,00

44 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 44
Monitores LED DELL 19".
Totalizando 44
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

43

44

X

X

43 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 43
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 43
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,

42

43

X

X

72,00

717

FMU
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

25) Laboratório 05
(P25)

26) Laboratório 06
(P25)

27) Laboratório 07
(P25)

718

Escola de
Comunicação

Escola de
Comunicação

Escola de
Comunicação

72,00

72,00

45,50

43 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 43
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 43
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

42

43

X

X

42 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 42
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 42
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

41

42

X

X

21 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 21
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 21
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud
Suite,Audacity,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,

20

21

X

X

PDI - 2018-2022
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

28) Laboratório 08
(P25)

29) Laboratório 14
(P25)

30) Laboratório 01
(P26)

Escola de
Comunicação

Escola de
Comunicação

Escola de
Educação

59,80

66,60

35 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 35
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 35
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud
Suite,Audacity,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

22 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de
500 GB, mouses ópticos e
Teclados USB; 22
Monitores LCD Lenovo 19".
Totalizando 22
Computadores com acesso
a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
Audacity, CCleaner,
Celtx, Google
Chrome, K-Lite
Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP,
ZaraRadio,
Wavosaur, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

Windows 10
Education, MS
Office 2016
44 Norebooks HP Core i5
Professional Plus,
2.5 GHz, 08 GB de
Celtx, Google
Memória, Disco Rígido de
250 GB, mouses ópticos e 1 Chrome, K-Lite
Computador HP Core i7 3.2 Mega Codec, 7-Zip,
PDF Creator, Rat
GHz, 16 GB de Memória,
Cardiovascular
Disco Rígido de 1 TB,
mouses ópticos e Teclados System, Windows
Live Essentials,
USB; 1 Monitor LED 19"
Movie Maker, VLC
Modelo V19B. Totalizando
Player,
45 equipamentos com
CDBurnerXP,
acesso a internet.
Trados, Cisco
AMP, Cisco

34

35

X

X

X

44

45

X

X

X

719

FMU
Umbrella, GLPI
FusionInventory.

31) Laboratório 1
(P42)

720

Escola de Direito

16 Computadores Dell Core
i5 3.2 GHz, 08 GB de
Memória, Disco Rígido de 1
TB, mouses ópticos e
Teclados USB; 16
Monitores LCD Dell 19"
Modelo E1913. Totalizando
16 Computadores com
acesso a internet;

Windows 10
Education, MS
Office 2016
Professional Plus,
Adobe Creative
Cloud Suite,
CCleaner, Celtx,
Google Chrome, KLite Mega Codec, 7Zip, PDF Creator,
Rat Cardiovascular
System, Windows
Live Essentials,
Movie Maker, VLC
Player,
CDBurnerXP, Cisco
AMP, Cisco
Umbrella, GLPI
FusionInventory,
SPSS.

16

16

TOTAL

844

867

X

X

