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Outro saber de que não posso duvidar um momento
sequer na minha prática educativo-crítica é o de
que, como experiência especificamente humana, a
educação é uma forma de intervenção no “mundo”.
(Paulo Freire)
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Introdução
O Projeto Político-Pedagógico Institucional (PPPI) da UNIGRANRIO é um
instrumento político, filosófico e teórico-metodológico, norteador das políticas e práticas
acadêmicas institucionais organizadas conforme seus dispositivos estatutários e
regimentais e tendo como base sua trajetória histórica, inserção regional, visão, valores e
objetivos, estando integrados à missão institucional: “promover a qualidade de vida,
tendo como instrumento básico o processo educacional”.
A viabilidade dos objetivos educacionais tem origem nos Pilares da Instituição, a
sustentabilidade, o empreendedorismo e a empregabilidade, e nos seus princípios
filosóficos, políticos e pedagógicos, presentes na Responsabilidade Social por ela
assumida.
Nesse sentido, este PPPI expressa um compromisso definido coletivamente, tendo
sido concebido com a participação coletiva das unidades acadêmicas e administrativas da
UNIGRANRIO, de modo a refletir o papel da Instituição e sua responsabilidade social, por
meio do ensino, da pesquisa e da extensão, componentes essenciais à formação cidadã e
profissional. As premissas estabelecidas para a construção dos objetivos e metas
apresentados têm fundamento nas informações obtidas nos relatórios de avaliação interna
da CPA, reforçados por relatórios de desempenho da instituição, nos objetivos corporativos
e institucionais, nas diretrizes pedagógicas e, sobretudo, na centralidade de seus propósitos
voltados à missão institucional, à sua visão de futuro e aos valores por ela vivenciados.
A UNIGRANRIO é uma instituição que transforma vidas e, por meio da educação,
intervém positivamente nos diferentes contextos socioculturais em que está inserida. Como
Universidade, promove a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão e a formação
humana integral concebida como a que contempla a totalidade do indivíduo, pois
pressupõe o acesso aos conhecimentos historicamente produzidos para ampliar a
capacidade das pessoas de atuar na sociedade e no mundo do trabalho.
O PPPI é a expressão viva da política institucional da UNIGRANRIO, voltado
para o atendimento das políticas educacionais, aos padrões de qualidade da Educação
Superior e às normas contidas no Sistema de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
7

Missão, visão e valores institucionais

Missão
“Promover a qualidade de vida, tendo como instrumento básico o processo educacional.”

Visão
“Ser reconhecida entre as 10 melhores universidades particulares do Brasil, operando
nacionalmente em todas as áreas do saber, promovendo uma experiência positiva para o
aluno nos níveis pessoal e profissional, além da sala de aula.”

Valores institucionais
São valores vivenciados pela UNIGRANRIO: Fé, Liberdade, Paz, Solidariedade,
Honestidade, Justiça, Dignidade, Tolerância e Ética. Com base nesses valores, a
UNIGRANRIO orienta suas decisões com foco no aluno, no resultado, na inovação e na
simplicidade.

Fundamentos
Os fundamentos definidos para a realização da missão da UNIGRANRIO, além de
seus valores, os pilares que sustentam as diretrizes pedagógicas e os projetos pedagógicos
de cursos, são:

● Sustentabilidade
Os projetos, currículos e programas buscam promover a ideia do sustento
econômico como vetor da equidade social e equilíbrio ambiental, práticas de
negócios e processos operacionais, objetivando o alcance e manutenção da
qualidade de vida pessoal e planetária.

● Empregabilidade
Os projetos, currículos e programas buscam a promoção da autonomia profissional
e intelectual dos alunos por meio do autoconhecimento das suas potencialidades e o
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fortalecimento e desenvolvimento de competências exigidas para a participação no
mundo do trabalho.

● Empreendedorismo
Os projetos, currículos e programas buscam transformar a relação dos alunos com o
conhecimento, na busca pela autoformação e pela habilidade de construir propostas
de inovação e modificação das instituições, das empresas, dos produtos e da própria
sociedade, desenvolvendo a competência empreendedora.

● Tema transversal: responsabilidade social organizacional
A UNIGRANRIO assume como perspectiva de sua responsabilidade social a sua
contribuição para formação de valores para o desenvolvimento humano orientado
para a sustentabilidade e a justiça social. A responsabilidade social constitui-se
como tema irradiador voltado para a formação integral, a produção e disseminação
de conhecimentos, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Na gestão da
instituição, a UNIGRANRIO atua de maneira ética com todos com que se
relaciona, adota e incentiva medidas de proteção aos recursos ambientais e, por
meio das atividades que desenvolve, promove a redução das desigualdades sociais.

● Interdisciplinaridade
A consubstanciação dos fundamentos institucionais que dão forma às ações
pedagógicas desenvolvidas na Universidade é realizada em um ambiente que
promove a existência de diálogo e cooperação, coordenados entre disciplinas e
conhecimentos, visando à realização de sua missão.

● Trabalhabilidade
Aliado aos pilares estratégicos presentes na indissociabilidade do ensino, da
pesquisa e da extensão, a trabalhabilidade é concebida com foco no
desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, de modo a integrar a
formação humana e cidadã e a qualificação para o exercício profissional, com o
compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se
permanentemente em desenvolvimento.
9

Figura 1: Fundamentos Institucionais.

Objetivos institucionais
Objetivos gerais
A partir das funções Ensino, Pesquisa e Extensão sustentadas pelos pilares
estratégicos Empregabilidade, Empreendedorismo e Sustentabilidade e alicerçadas nos
valores institucionais, a UNIGRANRIO se propõe a:
● Promover, sem ater-se a limites geográficos e acatando incondicionalmente a
legislação

em

vigor,

a

educação,

a

saúde

e

o

desenvolvimento

científico-tecnológico, econômico-social e ambiental, como meios de inclusão
social para obtenção da qualidade de vida.
● Prover os conhecimentos, habilidades e atitudes representadas como competências
requeridas pela sociedade, buscando atender às exigências da formação e da
educação continuada.
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Objetivos específicos
● Produzir e difundir conhecimentos.
● Contribuir com a redução de desigualdades sociais.
● Atuar em rede por meio de alianças estratégicas com o 1º, 2º e 3º setores da
sociedade.
● Entender as redes de solidariedade dos locais onde atua, para prover soluções que
atendam às suas necessidades de desenvolvimento educacional, sociocultural e de
saúde.
● Desenvolver políticas que respondam às exigências de gestão, de ações
socioambientais, de promoção de saúde e de relações de trabalho.
● Estimular a inovação, a capacitação e o desenvolvimento das pessoas.
● Promover a interdependência e a interdisciplinaridade.
● Formar profissionais-cidadãos éticos, conscientes, participativos e emancipados.
● Promover a experiência positiva dos alunos no ambiente acadêmico, facilitando sua
integração e minimizando efeitos como a evasão.
● Promover melhor integração dos alunos com o ambiente profissional.

Diretrizes estratégicas
As diretrizes estratégicas da UNIGRANRIO, definidas pela visão, missão e valores,
foram estabelecidas por meio do compromisso de mudança assumido para os próximos
anos, evidenciando o novo rumo estratégico da Instituição com foco no cliente. São
diretrizes estratégicas:
● Foco no Aluno - O aluno é o ator central. Todos os esforços direcionados ao
relacionamento da instituição com o aluno devem propiciar uma melhor
experiência, contribuindo para que esta seja positiva.
● Valorização do Professor - O professor é reconhecidamente o agente facilitador e
transformador da aprendizagem do aluno.
● Eficiência - Criação de processos de ensino-aprendizagem e de mecanismos de
gestão que resultem em melhores serviços educacionais e contribuam efetivamente
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes.
● Foco no Resultado - Todos os esforços realizados são voltados para o
cumprimento dos objetivos finais e para a solução, não para o problema.
11

● Meritocracia - Reconhecimento da relevância de todos os atores da educação,
tendo como base o mérito no resultado acordado.
● Rentabilidade - Observar se os esforços levam à melhor rentabilidade.
Austeridade.

Por fim, este Projeto pretende ser instrumento para que a UNIGRANRIO se
consagre como instituição moderna, socialmente responsável, que, sem descurar de sua
contribuição científica, atende às necessidades profissionais e às exigências do mercado de
trabalho. Ele incumbe-se de oferecer indicadores voltados aos objetivos que contemplem,
em sua plenitude, a missão institucional da UNIGRANRIO, sendo avaliado e reformulado
de acordo com os novos desafios impostos pela sociedade e comunidade em que está
inserida a Universidade.
Nesse sentido, esse PPPI descreve as políticas orientadoras que permitem a
condução das ações pertinentes aos princípios institucionais, correspondentes às gestões
administrativa, acadêmica, de pós-graduação, pesquisa e de extensão, levando-se em
conta, por seus naturais desdobramentos, as políticas sociais, culturais, financeiras,
tecnológicas artística e cultural. Essas políticas orientadoras encontram amparo nos
anseios da comunidade universitária, professores, alunos e funcionários, bem como nas
necessidades sociais detectadas nas comunidades regionais em que atua a UNIGRANRIO
e nas exigências do mercado de trabalho.
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1. POLÍTICAS ACADÊMICAS
A UNIGRANRIO instituiu as suas políticas com a finalidade precípua de viabilizar
a operacionalização das políticas de gestão, com o espírito de participação coletiva das
unidades administrativas.
As políticas adotadas pela UNIGRANRIO possibilitam a condução das ações
pertinentes aos princípios institucionais correspondentes às gestões administrativa,
acadêmica, de pós-graduação, pesquisa e de extensão, considerando, igualmente, as
políticas sociais, culturais, financeiras de desenvolvimento institucional, de pessoal, de
comunicação, de publicação e de relações externas, comprometidas, igualmente, com a
ética e a promoção da qualidade de vida e as exigências do mundo do trabalho.

2. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS
As mudanças decorrentes da maneira por que passa a sociedade, considerando os
aspectos socioeconômico e cultural, determinam alterações conceituais nas atividades
profissionais e impõem às Instituições competências compatíveis com as exigências do
mercado.
Diante disso, a formação profissional não pode estar vinculada a uma rígida
programação curricular. A flexibilidade tem de ser um elemento de permanente emprego
no processo de articulação entre os conteúdos, habilidades e valores próprios de cada
profissão, contemplando a finalidade social, a formação técnica e humana do egresso dos
cursos universitários.
Para o alcance dessas políticas, faz-se necessária a interface entre ensino, pesquisa e
extensão, para que a internalização dos conhecimentos tenha a significação real
compreendida em um contexto de análise, aplicação e descobertas, com participação ativa,
consciente e responsável da comunidade universitária.
A sociedade, a academia e o mercado de trabalho são o locus de referência e de
preparação para dar sustentação ao direcionamento das ações a serem implementadas, no
campo do ensino, da pesquisa e da extensão, na busca de Sustentabilidade,
Empreendedorismo e Empregabilidade, tendo sempre como tema transversal a
Responsabilidade Social. Dessa forma, buscando o alcance da missão da UNIGRANRIO,
traçam-se as seguintes orientações, que se pretende sejam, por meio dos pertinentes
desdobramentos, as responsáveis pela condução competente, consciente, criativa e
13

comprometida daqueles que se engajarão como empreendedores, em um trabalho conjunto,
levando a UNIGRANRIO a vencer o seu desafio.

3. O ENSINO DE GRADUAÇÃO: DIRETRIZES E POLÍTICAS DE ENSINO E
AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO
Qualquer

entendimento

que

se

possa

externar

sobre

o

processo

de

ensino-aprendizagem passa, antes, pela incorporação de valores que desencadeiam
intenções, vinculados às realidades política, cultural, ambiental e social. Seus
desdobramentos naturalmente se enquadram no que de melhor e necessário possa ser
buscado para a adequada preparação de profissionais competentes e sintonizados com essas
realidades.
O processo de preparação profissional extrapola o aprendizado técnico e deve estar
voltado à internalização dos conteúdos pertinentes à atividade profissional e ao
consequente domínio de suas respectivas competências e habilidades. Vai à busca do perfil
de um cidadão que precisa estar consciente de que a sua vivência acadêmica, hoje, e
profissional, amanhã, deverá refletir um modelo de formação que se baseou nos pilares:
Sustentabilidade, Empreendedorismo e Empregabilidade. O egresso da UNIGRANRIO
deverá integrar a sociedade a quem sempre pertenceu, não como um superior, mas como
um cidadão transformado, dotado de perspectivas diferentes que o levem a adquirir
compromissos com grupos ou pessoas, a assumir o exercício de uma nova atividade
conquistada por mérito, a valorizar o trabalho, a si próprio e a comunidade em que se
integra.
A política de ensino de graduação comungada pela UNIGRANRIO considera o
hoje um espaço para a reflexão necessária e a tomada de decisão para o agir responsável e
competente no futuro. Busca a antecipação do domínio sobre a instrumentação adequada
para a atuação ativa, consciente e responsável do egresso de seus cursos de graduação e,
ainda, em sintonia com os problemas que poderá enfrentar em sua jornada profissional.
Com o lema “Ir além da sala de aula”, a UNIGRANRIO, no passado, presente e,
também, futuro, nunca prescindiu ou prescindirá e nem abrirá mão da articulação e
participação ativa da comunidade externa, das instituições afins públicas, privadas e
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demais organizações da sociedade civil, que podem contribuir como parceiros na
consagração de seus propósitos institucionais.
Assim, para oferecer um norte à consolidação dos ideais da UNIGRANRIO, no que
se refere ao ensino de graduação, haverá uma permanente manutenção da adequação e
atualização dos currículos dos cursos de graduação, seguindo as diretrizes curriculares, as
normativas legais e princípios identificados pelas entidades representativas das diversas
áreas do conhecimento. Isso acarretará um provimento ativo da articulação entre o ensino
de graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão, bem como as atividades
assistenciais.
Para viabilizar a sua política para a graduação, os cursos devem:
1. Contribuir para que a UNIGRANRIO exerça a sua missão de promover a qualidade
de vida, respeitando-se os valores institucionais.
2. Desenvolver ações que contemplem a responsabilidade social da UNIGRANRIO,
amparada em valores nos quais se assentam a sustentabilidade, a empregabilidade e
o empreendedorismo.
3. Oferecer soluções educacionais que atendam às exigências de formação cidadã para
o presente e futuro, provendo, por meio de suas ações, competências, habilidades e
atitudes requeridas pela sociedade.
4. Desenvolver ações acadêmicas que garantam aos alunos a acessibilidade
comunicacional, metodológica/pedagógica e atitudinal.
5. Executar ações voltadas à interdependência e à interdisciplinaridade.
6. Promover entre si a integração acadêmica, articulando, também, o ensino com as
atividades da pós-graduação, da pesquisa e da extensão.
7. Valorizar o processo de avaliação institucional interna e a avaliação externa,
mediante apoio incondicional ao trabalho realizado pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA).
8. Diligenciar para que os resultados da autoavaliação e da avaliação patrocinada pelo
Ministério da Educação (MEC) reflitam graus de excelência.
9. Revisar

os

currículos,

buscando

integração,

atualização,

adequação

e

redimensionamento, levando em conta os conceitos definidos pela Instituição para
sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo e, por meio do processo de
formação, garantir a trabalhabilidade.
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10. Estimular a participação de seus alunos em programas de iniciação científica e
tecnológica.
11. Criar programas especiais que contribuam para que sejam internalizados os
conceitos e práticas relacionados à sustentabilidade, à empregabilidade e ao
empreendedorismo.
12. Atuar em parceria com o Núcleo de Educação a Distância no planejamento e
desenvolvimento de novos programas de educação a distância.
13. Manter a qualidade do curso, independentemente do local em que é ministrado.

3.1 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos gerais que norteiam as práticas
acadêmicas da UNIGRANRIO
A concepção pedagógica que dá suporte à elaboração das ações, programas e
projetos acadêmicos na UNIGRANRIO é o socioconstrutivismo, postulado por Vygotsky.
Essa concepção defende um processo de ensino-aprendizagem com foco no aluno,
concebendo-o como sujeito de seu aprendizado, em permanente busca por autonomia e
independência em relação ao professor. Vygotsky afirmou que o aprendizado ocorre por
meio da mediação social e que esses meios podem ser instrumentos, símbolos, linguagens
ou pessoas mais experientes que orientem o aprendiz. Assim, aprender é “um fenômeno
social, um processo dialético que envolve interagir com outras pessoas, ferramentas e o
mundo físico (que existem dentro de um contexto histórico com significados, linguagem e
artefatos culturais próprios)” (FILATRO, 2009, p.98), e cabe aos professores atuarem
como mediadores da aprendizagem do estudante, colaborando para a construção coletiva
do conhecimento (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 1996) e facilitando a compreensão
de sua aplicabilidade na realidade social e na prática profissional.
Essa concepção pedagógica se apresenta como a mais adequada para o
cumprimento da missão institucional, já que traz em seu bojo a preocupação com o
processo de construção social do conhecimento e a formação do profissional-cidadão que
possa intervir como agente de transformação social e de sua própria realidade pessoal, ao
buscar melhorar a qualidade de vida. Além disso, permite ancorar os currículos nos quatro
pilares estabelecidos pela Unesco para a Educação do século XXI: 1) aprender a
conhecer, ao possibilitar a discussão e a construção de conhecimentos técnico-científicos e
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humanos que baseiam a formação de um profissional generalista e com visão de mundo; 2)
aprender a fazer, ao oportunizar o desenvolvimento de competências a partir do
confronto com simulações, vivências e práticas assistidas, desde o início do curso; 3)
aprender a ser, ao trabalhar a dimensão atitudinal do conhecimento na prática,
propiciando a formação da identidade como pessoa e como um profissional em
desenvolvimento; e 4) aprender a conviver, por meio de metodologias que lhes permita
vivenciar o trabalho colaborativo e o espírito de equipe, assumindo a dinâmica da
alteridade na convivência com o diferente.
Tendo como foco o desenvolvimento pessoal e profissional, o ponto de sustentação
dos currículos da UNIGRANRIO é o conceito de aprendizagem significativa, de Ausubel
(1968), baseado em dois fundamentos: o da contextualização do conhecimento e o de
atribuição de sentidos a ele. Segundo o autor, os indivíduos possuem, na sua estrutura
cognitiva, conhecimentos prévios, sobre os quais deverão receber novos conhecimentos,
que por sua vez, se modificam e atribuem novos significados àqueles preexistentes.
Significa dizer que a aprendizagem é muito mais significativa à medida que um novo
conteúdo é incorporado à estrutura de conhecimento de um aluno e tem significado para
ele. Assim sendo, os conhecimentos curriculares devem ser potencialmente significativos
para o aluno, do ponto de vista lógico (natureza do conteúdo) e psicológico (relacionar-se
com a experiência que cada um tem), possibilitando aos alunos a construção-reconstrução
do conhecimento de modo cooperativo, por meio da elaboração e da reestruturação da
aprendizagem em contextos da prática social e profissional.
Nesse sentido, a concepção de aprendizagem significativa na UNIGRANRIO
aparece ressignificada em um contexto que leva em consideração também outros fatores, a
origem sociocultural de nossos ingressantes, a responsabilidade social da Universidade e a
decisão de integrar estratégias que garantam uma aprendizagem baseada na prática
profissional, ou seja, a metodologia de ensino da UNIGRANRIO tem como fundamento o
desenvolvimento da autonomia e da habilidade de identificar, descrever e solucionar
problemas da prática profissional, tendo em vista a importância da formação dos alunos se
ancorar em necessidades reais que os levem à busca contínua por respostas às mais
variadas perguntas. Dessa forma, as aulas passam a ser dialógicas, centradas na interação
dos professores com os alunos e na construção do conhecimento, com foco no processo de
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aprendizagem do aluno, o que representa um dos princípios norteadores de um paradigma
curricular inovador, confirme afirma Masetto (2011, p.17):
Num paradigma curricular inovador, a construção do processo de
aprendizagem se orienta pelos princípios da autoaprendizagem e da
interaprendizagem,
da
aprendizagem
colaborativa,
da
aprendizagem por descoberta com pesquisa, da aprendizagem
significativa, da aprendizagem que efetivamente integra a prática
profissional com as teorias e princípios que a fundamentam em
todo o tempo de formação.

Afirmado esse processo educativo no qual o estudante é o protagonista central,
corresponsável pelo seu percurso formativo, e em que o professor se apresenta como um
facilitador do processo de aprendizagem, a UNIGRANRIO optou por utilizar as
Metodologias Ativas como uma das principais estratégias pedagógicas, concebendo-as
como metodologias educacionais nas quais “o estudante tem uma postura ativa em relação
ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio de problemas que lhe
sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade”
(GEMIGNANI, 2012, p.6). Consiste, portanto, em dar autonomia e responsabilidade ao
estudante pela construção de seu processo de aprendizado por meio da análise dos
problemas advindos da realidade em que irá atuar e do desenvolvimento de competências
para propor soluções e tomar decisões de modo colaborativo.
A utilização de Metodologia Ativa representa um desafio para os educadores, pois
implica

capacitar-se

para

conhecer

e

aplicar

adequadamente

os

modos

de

operacionalização e de avaliação diagnóstica, processual e somativa, com base nos
princípios pedagógicos que sustentam o modelo de ensino-aprendizagem da Universidade.
A definição por esses princípios filosóficos e técnico-metodológicos justifica-se por
ir ao encontro do cumprimento da missão e da visão da UNIGRANRIO, além de
sustentar-se nos pilares estratégicos institucionais – empreendedorismo, empregabilidade e
sustentabilidade –, que têm como tema transversal a responsabilidade social e, também,
por estar de acordo com a finalidade da educação expressa na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), em seu artigo 2º: “o pleno desenvolvimento do educando, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Essa concepção
fundamenta todos os componentes dos cursos, projetos e programas da UNIGRANRIO: os
aspectos pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura.
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No âmbito da EAD, justifica-se ainda por estar de acordo com o que os
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância que preconizam: “o ponto
focal da educação superior – seja ela presencial ou a distância, nas inúmeras combinações
possíveis entre presença, presença virtual e distância – é o desenvolvimento humano, em
uma perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade socialmente justa”
(MEC, 2007, p.9).
Por fim, os princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas
acadêmicas da UNIGRANRIO buscam:
● Desenvolver nos graduandos habilidades metacognitivas e competências para
aprender cooperativamente, apoiadas na troca de ideias e reflexões, em conteúdos
contextualizados e na experiência individual.
● Utilizar ferramentas que possam agregar valor na construção de uma aprendizagem
significativa dos alunos, desenvolvendo seu espírito crítico e a autonomia
intelectual e profissional.
● Criar o hábito de estudos independentes e fornecer-lhes habilidades de
gerenciamento de seu próprio processo formativo, o que lhes incute o hábito de
aprendizagem ao longo da vida e capacidade de adaptação às mudanças do mundo
do trabalho.
● Desenvolver o domínio de linguagens e recursos educacionais e tecnológicos,
indispensáveis ao exercício profissional e à inclusão na sociedade do
conhecimento.
● Desenvolver as características do comportamento empreendedor: iniciativa,
persistência, estabelecimento de metas, compromisso com resultados, busca de
informações, gestão e aproveitamento de oportunidades, rede de contatos,
independência e autoconfiança.
● Discutir os desafios da formação profissional, resguardando os valores éticos,
estéticos, culturais e morais imprescindíveis ao exercício da cidadania e à
manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária.

3.2 Concepção de currículo na UNIGRANRIO
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Para que se promova um processo formativo que atenda à missão, visão e valores
da UNIGRANRIO à luz da concepção teórico-metodológica socioconstrutivista, a
organização curricular dos cursos busca promover a interação e a interatividade dos atores
do processo educacional para a construção colaborativa do conhecimento e priorizar a
interdisciplinaridade, a flexibilização, a contextualização teórico-prática dos conteúdos e o
desenvolvimento das competências da formação profissional e cidadã. Assim, para a
concepção de currículo que sustenta o Projeto Político-Pedagógico Institucional, advém
das pesquisas de Masetto (2011, p.4), o qual conceitua currículo no ensino superior
como um conjunto de conhecimentos, saberes, competências, habilidades,
experiências, vivências e valores organizados de forma integrada visando
à formação de profissionais competentes e cidadãos, para uma sociedade
contextualizada num determinado tempo e espaço histórico, político,
econômico e social. A noção de currículo apresentada dessa forma é bem
abrangente, porque engloba a organização da aprendizagem na área
cognitiva, e em outros aspectos fundamentais da pessoa humana e do
profissional: saberes, competências, habilidades, valores, atitudes e ainda
mais: ela mantém a ideia de que as aprendizagens sejam adquiridas,
mediante práticas e atividades planejadas intencionalmente para que elas
aconteçam de forma efetiva.

Cabe ressaltar que essa concepção curricular se materializa nos projetos
pedagógicos dos cursos por meio do trabalho integrado e colaborativo de todos os
docentes, sob a coordenação e o acompanhamento do NDE, de modo a criar oportunidades
para que os alunos: construam, reconstruam e se apropriem criticamente do conhecimento;
desenvolvam uma autonomia nos estudos e aprendam a aprender; e tenham uma formação
profissional e humana que lhes garanta inserção no mundo do trabalho e na sociedade. Ao
integrar esses conceitos, o ensino encontra-se voltado, também, para a articulação da teoria
com a prática por meio da pesquisa e da extensão; para a integração dos conhecimentos por
meio da interdisciplinaridade; para a construção de uma relação de sentidos entre os
conteúdos aprendidos e a realidade dos alunos e para a inserção desde o início do curso do
aluno nos contextos sociocultural e político-econômico e da prática profissional, de forma
a garantir o pleno exercício da cidadania e promover o desenvolvimento das competências
profissionais requeridas.
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3.3 O modelo pedagógico da UNIGRANRIO: diretrizes e políticas para a
organização didático-pedagógica

O cenário contemporâneo, marcado por inovações, descobertas científicas,
geração permanente de conhecimento e pelo avanço das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, que possibilitam a inovação, a interação e a interatividade, a troca e a
pesquisa em inúmeros segmentos da sociedade, apresenta muitas facilidades, ao mesmo
tempo em que introduz novas exigências e perfis no mundo do trabalho, assim como novos
desafios para a educação. Esse cenário exige um novo tipo de indivíduo dotado de um
conjunto de competências que o tornem qualificado e responsável por gerenciar o
desenvolvimento

e

o

aperfeiçoamento

de sua carreira,

capaz de buscar

o

autoconhecimento, de assumir posições de liderança, de trabalhar sob pressão, de se
adaptar a situações novas e de estar sempre pronto para aprender.
Por outro lado, toda esta intensa internacionalização da economia, da
comunicação e de informações, a qual exige reconstruções teórico-metodológicas no
campo da educação, tem de dar conta da problemática da sociedade, cada vez mais
desigual, o que requer a adoção de novas práticas curriculares e de metodologias
inovadoras para atender às necessidades de uma sociedade globalizada, que altera os
padrões de vida das pessoas, seja na maneira de se comunicar, nas habilidades
profissionais de atuação ou na forma de aquisição do conhecimento e do pensar, atendendo
aos anseios e favorecendo a constituição de condições à mobilidade social.
Todas essas transformações trouxeram à tona, com maior intensidade, um novo
modelo cultural no qual a relação educação-conhecimento passa a desempenhar um papel
relevante para o desenvolvimento das pessoas. Nesse contexto, percebe-se que a
disponibilidade de uma força de trabalho qualificada se torna uma condição fundamental,
ainda que não suficiente para viabilizar estratégias produtivas que exigem capacidade,
competência e inovação, o que somente poderá ocorrer por intermédio da educação, que,
segundo a Comissão de Educação para o Século XXI (DELORS, 1999), por ser um
processo de formação integral da pessoa, é um poderoso instrumento para promover o
desenvolvimento humano mais profundo e harmonioso e, assim, combater a pobreza, a
exclusão, a ignorância, a opressão.
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Tendo o compromisso social de transformar vidas, a UNIGRANRIO decidiu
constituir um modelo de ensino-aprendizagem com foco no estudante, de modo a
desenvolver nele uma postura autônoma, criativa, crítica e reflexiva, para que seja capaz de
“aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar decisões” e saber buscar a informação
de que necessita, construindo seu próprio conhecimento e sendo capaz de identificar,
avaliar e desenvolver suas potencialidades e identificar seus limites, atuando no sentido de
superá-los, de modo a preparar-se para a inserção e manutenção no mercado de trabalho
em contínua transformação. Ainda, pretende-se desenvolver no aluno a capacidade de
adaptar-se às novas situações e de lidar com resistências a mudanças decorrentes das
rápidas transformações da realidade, de modo a solucionar situações críticas e de conflitos.
Como cidadão, o aluno é orientado a ter uma conduta profissional pautada em princípios
da ética-bioética, da responsabilidade social e ambiental, da dignidade humana, do direito à
vida, da justiça, do respeito mútuo, da participação, do diálogo e da solidariedade.
Tendo como foco o desenvolvimento profissional e pessoal do estudante, os PPCs
foram revisitados de modo a levantar as melhores práticas e as experiências bem-sucedidas
que afirmaram a UNIGRANRIO como uma instituição de relevância acadêmica e social,
como indicado em seu processo de autoavaliação e nas avaliações externas, e, a partir
delas, organizar currículos baseados nas seguintes diretrizes: valorizar interesses,
conhecimentos e experiências dos alunos; possibilitar a aprendizagem significativa;
estimular a crítica, a curiosidade e a flexibilidade mental para novas formas de resolver
problemas; propiciar experiências positivas, impulsionando o prazer em aprender; trabalhar
a educação por temas; facilitar a mobilidade e a integração entre as áreas no campo de
trabalho e desafiar a organização curricular tradicional.
Nesse contexto, os cursos de graduação da UNIGRANRIO passaram a ser
organizados em forma de matriz integrativa, pautada no desenvolvimento de competências
a serem desenvolvidas pelo estudante definidas no perfil profissional do egresso com base
em um contexto educacional significativo, enredado e atualizado, que tem como
parâmetros constitutivos:
● Embasamento Legal - contemplar a legislação básica referente ao currículo (DCN
ou Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia) e apresentar a
regulamentação da profissão.
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● Condições de Oferta - analisar as oportunidades profissionais para o egresso no
contexto macro (nacional) e micro (regional).
● Contexto Educacional e Relevância Social - indicar a articulação do perfil com as
características locais e regionais.
● Vocação do curso - indicar as demandas advindas do mundo do trabalho de acordo
com as necessidades da trabalhabilidade.
● Perfil do Ingressante – descrever, em linhas gerais, as características dos
ingressantes.
As competências a serem desenvolvidas no decorrer do curso são definidas pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE) a partir de discussões com o Colegiado de Curso, e
são classificadas como gerais e específicas (extraídas dos Documentos Legais - DCN e
ENADE) e relacionadas à trabalhabilidade (conjunto de competências exigidas no âmbito
do exercício profissional e que não se encontram expressas na DCN), definidas a partir da
experiência profissional dos docentes e validadas por profissionais da área. Essa forma de
construção curricular está alinhada com as pesquisas mais recentes da área que afirmam
que:
A matriz integrativa toma como foco o perfil pretendido e a partir dele
define quais os saberes o estudante precisa sistematizar ao longo do curso
para se constituir com autonomia, criatividade, criticidade e compromisso
social atuando, como sujeito de sua própria história. Para isto, a partir do
perfil, definem-se os eixos sobre os quais os estudos se farão e a forma de
organização dos conteúdos das disciplinas, enredadas em suas áreas, de
forma a criar redes significativas de saberes tanto cognitivos, quanto
procedimentais e atitudinais. Muitas vezes esta organização se dá em
módulos que podem percorrer uma fase ou várias fases do curso,
evoluindo para outros módulos em continuidade e de maior
complexidade. (ANASTASIOU, 2010, p.597-598)

Constituído o Perfil Profissional do Egresso, são definidos os Objetivos do Curso
que norteiam a definição da estrutura curricular e das atividades e práticas no campo do
conhecimento relacionado ao curso, assim como as competências profissionais e humanas
a serem desenvolvidas, contemplando os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade,
inovação, articulação da teoria com a prática e entre os componentes curriculares no trajeto
de formação e acessibilidade metodológica.
Além disso, a estrutura curricular deve contemplar os requisitos legais de
compatibilidade da carga horária total em horas, a oferta da disciplina de Libras, a
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adequação da bibliografia e a inserção de conteúdos curriculares pertinentes às políticas de
educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações
étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, da proteção
dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, os quais diferenciam o curso
dentro da área profissional.
O currículo é estruturado em torno de Eixos Temáticos, entendidos como
conjuntos de temas, organizados para desenvolver competências, distribuídos em unidades
curriculares de um ou mais semestres que agrupam pontos de intercessão dos saberes, áreas
de conhecimento ou atividades como recursos facilitadores da integração e aplicação do
conhecimento no exercício profissional. Em todos os cursos, figura o Eixo Temático
institucional, denominado Desenvolvimento Profissional e Pessoal, o qual integra os
demais eixos temáticos e tem por finalidade a aquisição de competências, pelo estudante,
que apresentem real valor no mundo do trabalho, com vistas à trabalhabilidade.
Como ponto essencial ao desenvolvimento da matriz curricular integrativa, a
UNIGRANRIO investe em processos de formação continuada dos coordenadores
acadêmicos e professores com a finalidade de possibilitar a sistematização dos saberes
necessários ao processo e, de modo colaborativo, conduzir e avaliar o PPC.

3.4 Diretrizes e políticas para elaboração e atualização dos projetos
pedagógicos dos cursos de graduação da UNIGRANRIO
Projeto Pedagógico “é a sistematização, nunca definitiva, de um processo de
planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define
claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar” (VASCONCELOS, 2000, p.169).
Nesse sentido, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UNIGRANRIO
traçam claramente os objetivos, as competências e a organização de um trajeto a ser
percorrido pela comunidade acadêmica a fim de que se atinjam as expectativas pessoais
dos alunos, bem como as expectativas sociais por formação de profissionais competentes e
cidadãos socialmente comprometidos.
Para que se promova um processo formativo que atenda a estas expectativas à luz
da concepção teórico-metodológica socioconstrutivista, a organização curricular dos
cursos, estruturada em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais ou o
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e as demandas da sociedade,
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busca promover a interação entre os atores para a construção colaborativa do conhecimento
e priorizar a interdisciplinaridade, a flexibilização, a aplicabilidade prática e a
contextualização. A concepção pedagógica adotada privilegia contextos de aprendizagem
mais autênticos, para tanto, os recursos de aprendizagem planejados para serem utilizados
pelos alunos incentivam a relação entre o conhecimento adquirido e a aplicação na
realidade prática.
Desse modo, como um dos requisitos essenciais, os PPC buscam desenvolver um
processo de autoavaliação permanente, integrado às diretrizes emanadas da CPA –
Comissão Própria de Avaliação, para que sejam atendidas as reais necessidades do aluno,
da comunidade acadêmica e da sociedade.

3.4.1 Trabalhabilidade: formação por competências e aprendizagem
baseada na prática profissional
Baseando-se nas pesquisas sobre as competências necessárias ao trabalhador diante
do cenário contemporâneo do mercado de trabalho, a UNIGRANRIO conceitua a
trabalhabilidade (KRAUSZ, 1999) como a capacidade de o indivíduo, ao longo de seu
processo formativo na Universidade, dominar competências que apresentem real valor no
mundo do trabalho, assumindo a responsabilidade por gerenciar o seu desenvolvimento e
aperfeiçoamento permanente, elevando suas oportunidades de melhoria de qualidade de
vida. Esse processo formativo vai além da preparação do aluno para o mercado de trabalho,
compreendendo a formação contextualizada de sujeitos críticos, participativos e
comprometidos com a construção de uma sociedade democrática, justa, plural, inclusiva e
pautada nos princípios éticos e no respeito à diversidade, com indivíduos capazes de uma
atuação autônoma e assertiva no mundo do trabalho.
Nesse sentido, o Projeto Pedagógico da UNIGRANRIO revela o direcionamento
para uma formação pautada na vivência de situações próprias do exercício profissional, na
1

interdisciplinaridade e no planejamento de carreira, ao considerar o estudante como um
profissional em desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades de experiências em
pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação. A promoção da sustentabilidade

Concepção epistemológica do saber na qual as disciplinas são colocadas em relação, com o objetivo de proporcionar
olhares distintos sobre o mesmo problema, visando criar soluções que integrem teoria e prática, de modo a romper com a
fragmentação no processo de construção do conhecimento. Fonte: Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação
Presencial e a Distância - INEP/MEC (2017).
1
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socioambiental e a responsabilidade social estão presentes nos projetos pedagógicos de
curso de modo a reafirmar o compromisso da Universidade de colocar seu potencial
acadêmico a serviço da coletividade, como expressa sua visão de entregar valor à
sociedade, por meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão.

3.4.2 Acessibilidade
A UNIGRANRIO garante aos seus alunos acessibilidade arquitetônica (adequações
ambientais físicas nos espaços e equipamentos); acessibilidade comunicacional (adaptações
na comunicação interpessoal oral e escrita, incluindo língua de sinais, textos em Braille,
software Dosvox e o uso de computador portátil); acessibilidade digital (AVA e Portal com
recursos adaptativos); acessibilidade metodológica/pedagógica e acessibilidade atitudinal,
com a inserção da discussão sobre preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações
das pessoas.

● Acessibilidade Arquitetônica
Para alunos com deficiência física, a UNIGRANRIO proporciona acessibilidade
arquitetônica por meio da livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo
(eliminação de barreiras arquitetônicas); elevadores e rampas com corrimãos para facilitar
o fluxo de cadeirantes (portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o
acesso e o deslocamento com cadeiras de rodas, além de barras de apoio nas paredes dos
banheiros).

● Acessibilidade Atitudinal e Pedagógica/Metodológica
A acessibilidade metodológica é caracterizada pela eliminação de barreiras nos
métodos e técnicas de aprendizagem e de estudos a distância e presenciais, nas atividades
de aplicação no campo profissional, além das ações comunitárias e de responsabilidade
social. No que tange à EAD, as metodologias e técnicas de aprendizagem são dinamizadas
por meio de um AVA que segue dois conjuntos de padrões: a Lei de Reabilitação, emitida
pelo governo federal dos Estados Unidos, e as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da
Web (WCAG 2.0) emitidas pelo World Wide Web Consortium (W3C).
A UNIGRANRIO conta, na equipe multidisciplinar, com profissionais formados
em Libras, que contribuem com a produção do material didático. Os professores são
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capacitados para a interação e a mediação do conhecimento, a avaliação e a inclusão
educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e
a utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.
Para o acompanhamento dessas demandas são disponibilizados o Suporte Técnico e
Pedagógico, o Programa de Nivelamento (Revisitando) e o Apoio Psicopedagógico, por
meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico Discente (NAPA) e do Núcleo de Práticas
Inclusivas (NuPI).
É objetivo da UNIGRANRIO proporcionar aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, um ambiente
propício à aquisição de igualdade de oportunidade e de participação no processo de
aprendizagem. As políticas adotadas pela instituição promovem a acessibilidade
programática e orientam a comunidade acadêmica para o reconhecimento das
necessidades diversas dos alunos ao respeitar estilos e ritmos de aprendizagem com vistas a
assegurar uma educação de qualidade a todos, por meio de adaptações curriculares e
metodologias de ensino compatíveis com a realidade, arranjos organizacionais
diversificados e, sempre que necessário, o uso de tecnologias assistivas.
Com vistas a promover a acessibilidade metodológica/pedagógica para alunos
com deficiência visual, a Biblioteca Central da UNIGRANRIO “Euclides da Cunha”,
localizada no campus/Polo sede, encontra-se equipada por conter o Laboratório de Didática
Inclusiva – LaDIn, sob coordenação dos pesquisadores da área de Educação Especial e do
Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI, onde acontecem encontros semanais com os
pesquisadores, auxiliares de pesquisas professores e alunos, versando sobre conteúdos
acadêmicos a serem trabalhados/adaptados, via utilização de equipamentos/recursos
próprios de tecnologias assistivas, para que as pessoas com deficiência visual se apropriem
de ferramentas facilitadoras para a aprendizagem. Este laboratório está preparado, no que
diz respeito aos equipamentos e recursos humanos, para atender a toda UNIGRANRIO.
Encontram-se disponíveis aos alunos com deficiência visual e seus respectivos
professores, de acordo com a natureza dos atendimentos oferecidos, os seguintes
equipamentos

e softwares para promover

a acessibilidade de

comunicação,

acessibilidade instrumental e digital: Uma impressora Braille de fácil manuseio por ter
interface com voz sintetizada e teclas rotuladas em Braille; O Duxbury, software tradutor
Braille, que permite que sejam criados textos, livros, documentos, cartas e outros arquivos
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sem a preocupação com regras complexas de formatação no Braille. Faz traduções em grau
dois para Espanhol, Francês e Inglês, e em grau um para Espanhol, Francês, Inglês,
Português, Alemão, Grego, Italiano e Latim, sendo compatível com sintetizadores de voz e
displays Braille; Três aparelhos Merlin Plus (vídeo-ampliador), proporcionando facilidade
ao usuário para trabalhar, simultaneamente, com material impresso e com o computador
graças ao compartilhamento do monitor, aos botões ergonômicos e ao software de
gerenciamento, permitindo 28 modos de visualização com combinações distintas de cor de
forma e fundo: colorido, preto e branco, alto contraste positivo, alto contraste negativo,
texto azul com fundo amarelo.
Os aparelhos permitem ampliação de até 67 vezes em monitor de 53 cm contendo
saídas separadas para TV e monitor de computador. Existem pedais para alternar,
rapidamente, entre modos de exibição a programação de esquemas de configurações
preferidas. O espaço oferece, ainda, localizador de objetos por meio da função zoom rápida,
capaz de localizar e ampliar áreas específicas e um aparelho Max (vídeo-ampliador de
mão) que se conecta, facilmente, a um monitor para leitura de livros, jornais, cartas etc.,
mesmo sobre superfícies curvas.
Para alunos com deficiência auditiva, também se promove a acessibilidade
metodológica/pedagógica e nas comunicações desde o acesso até a conclusão do curso,
disponibilizando intérpretes de língua brasileira de sinais que fazem a mediação, inclusive
por ocasião da realização de provas ou sua revisão. Admite-se flexibilidade na correção das
provas escritas, valorizando o conteúdo semântico, apreendido da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita (para o uso de vocabulário pertinente aos conteúdos
do curso em que o estudante estiver matriculado). Informações aos professores são
veiculadas através do Núcleo de Práticas Inclusivas - NuPI para que se esclareça a
especificidade linguística dos surdos.
Para estimular a manifestação do potencial criativo e do talento dos alunos e, em
especial, dos alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação, eventos são
organizados pelos cursos de graduação através das Semanas Acadêmicas, e pela
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa – PROPEP, merecendo destaque as iniciativas
anuais relacionadas aos Editais de inscrições para o festival de curtas-metragens,
documentários, reportagens jornalísticas para veículos impressos (CDC) e a QCiência:
criação de tiras de desenho em quadrinhos baseados em projetos do Programa Institucional
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de Bolsas e Iniciação Científica – PIBIC e Tecnológica PIBIT, incluindo premiação pela
criatividade e talento.
Para os professores, alunos e funcionários, é proporcionada, além de ajudas
técnicas, um programa de capacitação para a educação inclusiva, constando, especialmente,
da oferta de informações sobre as características essenciais necessárias ao aprendizado de
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, incluindo pessoas com transtorno do espectro autista, cursos, seminários e/ou
eventos similares, ministrados por especialistas, e cursos para o aprendizado/entendimento
da língua brasileira de sinais.
Para as comunidades acadêmica e profissional, há oferta de campanhas de
sensibilização e esclarecimentos acerca da diversidade, promovidas pelo Núcleo de
Práticas Inclusivas – NuPI. Elas envolvem a parceria da universidade com as corporações
profissionais e entidades de classe (sindicatos, associações, federações, confederações etc.),
com o objetivo de alcançar ações integradas Escola/Empresa/Sociedade Civil organizadas
para o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação como direitos humanos universais,
estreitando o vínculo de interação Escola/Empresas para a oferta de estágios profissionais,
incluindo perspectivas de empregos permanentes, com adequadas condições de atuação dos
alunos, de modo a inseri-los no mundo do trabalho.
Para a UNIGRANRIO, a acessibilidade atitudinal corresponde ao compromisso
que a universidade assume em remover barreiras para promover a percepção da
comunidade acadêmica quanto à necessidade de conviver sem preconceitos, estigmas,
estereótipos e discriminações, adotando as seguintes atitudes em prol da inclusão escolar e
social:

3.4.3 Flexibilidade dos componentes curriculares e aprendizagem baseada
na prática profissional
Os cursos de graduação da UNIGRANRIO, por estarem organizados em forma de
matriz integrativa, oportunizam a flexibilidade dos componentes curriculares conforme
expresso nos Projetos Pedagógicos de Curso, de maneira a proporcionar ao estudante o
desenvolvimento de competências a fim de atender suas expectativas e possibilitar-lhe a
inserção precoce no mundo de trabalho.
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Tomando como princípio as políticas institucionais de ensino, pesquisa e
extensão, o modelo de ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO busca vincular programas
e projetos de pesquisa e de extensão aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, de modo a
promover oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso e com um viés de
aproximação com a sociedade. Assim, as atividades de ensino pressupõem práticas
exitosas baseadas na experiência do profissional que deseja se formar, tendo como
propósito identificar e atender suas demandas e necessidades, a fim de que ele possa
aplicar os conhecimentos produzidos na solução dos problemas identificados nessa relação
de parceria e gerar soluções e iniciativas inovadoras, de modo a cumprir o compromisso
institucional de promover o desenvolvimento regional, caracterizado como parte de sua
responsabilidade social. Por tratar-se de uma via de mão dupla, a sociedade é instada a
validar o desenvolvimento das competências profissionais requeridas pelo mundo
contemporâneo e expressas nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação. Ao efetivar
esta parceria com a sociedade, a Universidade desenvolve o ensino de graduação com
relevância acadêmica e social, ampliando e aprimorando, continuadamente, as condições
de oferta, além de contar com um corpo docente comprometido e qualificado e com a
infraestrutura física e tecnológica necessária.
Nesse sentido, todos os currículos da Universidade contam com diferenciais como
forma de garantir a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a aprendizagem significativa
baseada na prática profissional.
A flexibilidade dos componentes curriculares e aprendizagens apoiados na prática
profissional nos cursos da UNIGRANRIO podem ocorrer por meio das seguintes
estratégias curriculares:

3.4.3.1 Projeto Curricular Articulador (PCA)
A flexibilização curricular se caracteriza pela oferta de Unidades Curriculares,
denominadas Projeto Curricular Articulador (PCA), em todos os fluxos e períodos das
matrizes curriculares dos cursos, que tem como objetivo geral criar uma solução para
situações-problema da prática profissional, visando à consolidação das competências da
trabalhabilidade. São desenvolvidas por meio de projetos interdisciplinares que promovem
a articulação entre teoria e prática e desenvolvem a capacidade de planejamento para
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sistematizar o conhecimento sobre um objeto de estudo. O PCA possibilita a vivência ou a
simulação do desempenho do acadêmico em circunstâncias próximas às de um ambiente
real como forma de capacitá-los para resolver problemas e tomar decisões em situações
simuladas em ambientes controlados.
O PCA é uma unidade curricular que oportuniza a articulação das competências
das unidades curriculares do fluxo e, ao longo do curso (articulação vertical e horizontal),
funciona como elo entre os conhecimentos adquiridos pelo profissional em formação
(aluno) e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, de modo a garantir sua formação
integral; também estimula as atividades de pesquisa e extensão que envolvam
responsabilidade social e ambiental, preferencialmente, em conjunto com outros cursos, e
estimula o espírito empreendedor, além de incentivar a construção do conhecimento
coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação.
Essas unidades consolidam a construção de um portfólio individualizado,
concebido como um conjunto de trabalhos acadêmicos integradores, desenvolvidos pelos
alunos sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes que objetivam aplicar os
conhecimentos construídos no desenvolvimento das competências pessoais e profissionais
expressas no perfil do egresso. O PCA visa consolidar as competências para a
trabalhabilidade, estando regulamentadas institucionalmente e definidas no PPC.

3.4.3.2 Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As

Atividades

Curriculares

Complementares (ACCs) são

componentes

curriculares com uma carga horária mínima estabelecida no PPC, que propiciam a
convalidação de conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas. Estimulam a
prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade,
contextualizada e atualizada com a área profissional específica, sobretudo nas relações com
o mundo do trabalho. As ACCs são estabelecidas ao longo do curso, encontrando-se
estatuídas por regulamento próprio, aprovado pela Resolução CONSEPE N° 15/13, de 16
de agosto de 2013, e são requisito para a conclusão do curso de graduação.
A regulamentação de funcionamento das ACCs na UNIGRANRIO atende aos
objetivos de:
A. buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente;
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B. flexibilizar o currículo pleno do curso;
C. proporcionar

ao

discente maior aperfeiçoamento

crítico-teórico e

técnico-instrumental;
D. aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinaridade
necessários à formação acadêmica dos egressos;
E. diversificar e enriquecer a formação humanística oferecida nos Cursos de
Graduação;
F. desenvolver no discente a competência de construir suas próprias
oportunidades de aprendizagem e de manter-se em processo de permanente
atualização de conhecimento;
G. possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e
enriquecimento de seu processo formativo;
H. promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
De acordo com o Regulamento Geral, as ACCs a serem reconhecidas para efeito
de aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas:
1. Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão: exercício de
monitoria; participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário; participação em
atividades de extensão e em programas e projetos de responsabilidade social da
UNIGRANRIO;

participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito

universitário; participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras
organizações

civis;

participação

na

comissão

organizadora

em

eventos

acadêmico-científicos.
2. Atividades para enriquecimento profissional: participação em congressos,
seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas por associações de classe ou
entidades da área profissional; participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de
Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado; participação em
Atividades Culturais; participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e
profissional na modalidade presencial ou a distância, ofertados por instituições
universitárias; unidades curriculares cursadas em outros cursos de graduação da
UNIGRANRIO; realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de
nível de Intermediário, no mínimo.
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3. Produção e apresentação de trabalhos científicos: apresentação de trabalhos
em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral) organizados por
associações de classe ou entidades da área profissional; publicação de artigos em
periódicos ou anais de congresso e seminários organizados por associações de classe ou
entidades da área profissional; publicação de resumo em periódico ou anais de congresso
organizado por associações de classe ou entidades da área profissional; publicação de
capítulo em livro; criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático;
premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou entidades da
área profissional.
4. Vivência profissional complementar: realização de estágios não-curriculares;
atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa; participação em ligas estudantis
reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO; participação em intercâmbio universitário,
desde que aprovado pela Núcleo de Internacionalização, vinculado à PROPEP.
As horas de ACC devem ser cumpridas em, no mínimo, duas atividades
diversificadas, sendo avaliadas pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante.
As ACC atendem, principalmente, aos objetivos de flexibilizar o currículo do
curso, possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e
enriquecimento de seu processo formativo, e promover a indissociabilidade entre Ensino,
Pesquisa e Extensão.

3.4.3.3 Unidades Curriculares Eletivas e Optativas
Além das atividades obrigatórias para a integralização curricular, os PPC podem
prever a oferta de um elenco de Unidades Curriculares Eletivas e Optativas, que são
unidades que o estudante elege cursar para fins de integralização curricular e
enriquecimento de sua formação, atendendo ao direcionamento que deseja para sua
carreira. Como Unidade Curricular Optativa, os estudantes podem cursar unidades
curriculares de outros cursos, de acordo com a sua área de interesse, ampliando a sua
qualificação para além do currículo da sua formação profissional. Da mesma forma, os
estudantes dispõem de um elenco de Unidades Curriculares Eletivas para fins de
enriquecimento cultural, de aprofundamento e/ou atualização de conhecimentos específicos
que complementem sua formação acadêmica.
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Os alunos são obrigados a cumprir a carga horária de disciplinas eletivas, sempre
que elas estiverem previstas na matriz curricular.
3.4.3.4 Certificação Intermediária
A Certificação Intermediária é estimulada nos Cursos de Graduação da
UNIGRANRIO e representa a certificação de aquisição de um conjunto de conhecimentos
correspondentes a uma ou mais competências expressas no módulo ou eixo temático do
curso. Ela objetiva contribuir para a trabalhabilidade do estudante durante a sua graduação.
Quando está prevista no projeto pedagógico, a certificação intermediária é voluntária e,
para adquiri-la o estudante deverá se submeter a um processo de avaliação específico.
Assim, os alunos podem ter a comprovação de um conjunto de competências curriculares
alcançadas durante o curso, demonstrando um currículo mais robusto, que amplia a sua
competitividade.
Considerando as quatro estratégias curriculares descritas acima, a flexibilização
curricular na UNIGRANRIO se evidencia na construção de uma matriz curricular
integrativa que exige a incorporação de metodologias de aprendizagem ativa e requer a
organização de atividades e projetos alinhados com a formação humana e profissional.
Assim sendo, a universidade mantém um processo constante de avaliação, atualização e
inovação dos PPC, já que essa flexibilização é planejada e se aplica em cada projeto
pedagógico, conforme as especificidades da área de formação e o perfil profissional
definido para o egresso.

3.4.3.5 A relação da flexiblização do currículo com a extensão
O processo de flexibilização não pode ser entendido como uma mera modificação
ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular. Ele exige que as
mudanças na estrutura do currículo e na prática pedagógica estejam em consonância com
os princípios e com as diretrizes do Projeto Político-Pedagógico. Na UNIGRANRIO, a
flexibilização não se esgota na ampliação da oferta de disciplinas, mas se estende a um
conjunto de grandes áreas que se insere em toda a estruturação curricular, permitindo
maior fluidez e dinamização na vida acadêmica e valorização das experiências oriundas
dos diversos projetos realizados nos espaços intra e interinstitucionais.
Dessa forma, as atividades de extensão são concebidas, dentro de cada curso, na
perspectiva de um ensino de qualidade para todos os alunos.
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A flexibilização na UNIGRANRIO apresenta-se, entre outros aspectos,
relacionada a atividades de formação geral e ao reconhecimento de conhecimentos,
habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar. Entendidas como
inerentes ao projeto de cada curso, as atividades descritas em resolução interna também são
valorizadas na formação dos estudantes.

4. DIRETRIZES E POLÍTICAS PARA A EAD
4.1 Estrutura organizacional do núcleo de educação a distância - NEAD
O Núcleo de Educação a Distância – NEAD, institucionalizado pela Resolução nº
51/07 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO, é o setor responsável pela
gestão, operacionalização, oferta, avaliação e qualificação de cursos, disciplinas e
programas ofertados na modalidade a distância.
Na estrutura organizacional da Universidade, o NEAD é um Órgão Suplementar,
vinculado à Reitoria, sendo disciplinado por regimento próprio e criado com o objetivo de
dar apoio didático-científico e técnico-cultural aos programas de ensino, pesquisa e
extensão e, ainda, às Comissões e Assessorias que, nomeadas pelo Reitor, auxiliam-no
quanto às decisões que envolvem matéria de maior aprofundamento técnico.
De acordo com seu Regulamento, o NEAD tem como atribuições:
▪

Assegurar o envolvimento da comunidade escolar na modalidade EAD, mediante
articulação contínua com todos os setores da UNIGRANRIO.

▪

Obedecer, em todos os seus processos, a regulamentação institucional descrita no
PDI e as políticas estabelecidas pela Reitoria e suas representações.

▪

Assegurar a qualidade da oferta de ensino, pesquisa e extensão nos cursos ofertados
nesta modalidade.

▪

Qualificar pessoal técnico-administrativo, docentes e professores tutores para atuar
em EAD.

▪

Assessorar e dar suporte às iniciativas e experiências em EAD no âmbito da
UNIGRANRIO.
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▪

Apoiar a produção de conhecimento em EAD.

▪

Promover o desenvolvimento de habilidades e novas tecnologias aplicadas à EAD.

▪

Desenvolver pesquisa nas áreas de educação e tecnologia, de modo a garantir a
atualização constante de conhecimentos e recursos em EAD.

▪

Participar de eventos sobre assuntos relacionados à EAD.
A fim de fomentar uma cultura institucional de EAD, o Núcleo mantém um espaço

de discussão sobre as estratégias de implementação da modalidade na Instituição e atua em
parceria com as unidades acadêmicas com transparência e clareza. Assim, é fomentada
uma gestão participativa conseguida por meio de reuniões com os Diretores e
Coordenadores de Cursos para apresentação das estratégias e para seleção das disciplinas a
serem ofertadas, bem como para indicação de professores tutores, professores conteudistas
e validadores de disciplinas. O NEAD operacionaliza as ações e projetos de EAD
planejados e desenvolvidos na PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) e na PROPEP
(Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação).
O NEAD conta com a seguinte estrutura de pessoas:

Direção do NEAD
Responde pela gestão, desenvolvimento, avaliação e cumprimento das metas e ações
estratégicas do Núcleo de Educação a Distância. Também garante a infraestrutura
técnico-administrativa e tecnológica e os recursos humanos multidisciplinares que
suportem essas ações. Além disso, participa ativamente do planejamento institucional para
o NEAD e áreas responsáveis pela implantação da EAD.

Gerência de Desenho Educacional
Gerência responsável pelo planejamento, desenho, produção, disponibilização e avaliação
dos recursos educacionais e instrumentos avaliativos, bem como pela contratação,
formação inicial e continuada dos professores que irão atuar na produção dos recursos
didáticos e instrumentos avaliativos de todos os níveis de ensino. Essa gerência também é
responsável, junto à direção do NEAD, pela garantia da aplicação das concepções
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didático-pedagógicas elencadas no PDI, bem como pelo auxílio nos processos regulatórios
da EAD.
Gerência de Operações Acadêmicas
Responsável pela operação acadêmica, que envolve suporte aos polos, professores tutores,
coordenadores de curso e alunos. Oferece apoio aos professores e coordenadores de curso
nos sistemas acadêmicos (AVA, SGP e portal). Realiza o planejamento, parametrização,
geração, acompanhamento, aplicação, processamento e auditoria das provas presenciais.
Realiza, ainda, o acompanhamento e orientações iniciais aos professores tutores, por meio
do plano de trabalho e indicadores de performance docente. Realiza a gestão e
acompanhamento das turmas e alunos. Auxilia nos processos regulatórios da EAD.

Gerência de polos
Responsável pela captação, negociação, consolidação, acompanhamento, gestão e
avaliação contínua dos processos que envolvem os polos presenciais.

4.2 A concepção de EAD para a UNIGRANRIO

Os princípios filosóficos e metodológicos que norteiam as práticas de
ensino-aprendizagem na EAD são aqueles descritos no PDI (páginas 66 a 75). No entanto,
sabe-se que há especificidades na modalidade EAD e características que a distinguem da
modalidade presencial. Na UNIGRANRIO, a educação a distância é um processo que
prima pela excelência da relação ensino-aprendizagem e que ganha relevância quando
deixa explícita sua potencialidade de ampliar o acesso à educação, tornando-se uma forte
aliada do processo de democratização da educação e do saber.
É importante destacar que o entendimento da UNIGRANRIO acerca dessa
modalidade de educação pois, de acordo com o Decreto nº 9.057, de 2017:
Art. 1º Para os fins deste Decreto, 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

37

outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais
da educação que estejam em lugares e tempos diversos.

Tal como relata Preti (apud LOPES; FARIA, 2013, p. 112), ao se falar de EAD, é
necessário não centrar o foco na “distância”, mas, sim, nos processos formativos da
Educação, fazendo referência a abordagens contextualizadas, situadas, críticas e
libertadoras da Educação.
[...] é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar
diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do
curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e
disposições organizacionais e administrativas especiais. (MOORE;
KEARSLEY, 2008, p.2)

A definição da EAD apresentada por Peters (2009) vai além da visão meramente
descritiva. O autor, ao revisar a sua própria concepção original de EAD, ressalta que não se
deve concebê-la apenas sob a ótica da “distância” entre professor e estudantes, ou
meramente pela introdução de tecnologias para a mediação do processo de aprendizagem
(PETERS, 2009 apud LOPES; FARIA, 2013).
A EAD, portanto, não deve ser vista apenas a partir da tentativa de conceituá-la,
mas de seus objetivos, aquilo para que e para quem ela se destina. Nessa visão, a EAD
precisa ser entendida como uma prática social essencialmente humana, que toma como
objeto não somente um indivíduo isolado, mas grupos ou classes sociais. E, nesse sentido,
ela também tem uma dimensão política, situada em um dado momento, sendo determinada,
por consequência, pelas condições históricas do período no qual se insere (PRETI, 2002;
BELLONI, 2008; VÁZQUEZ, 2007 apud LOPES; FARIA, 2013).
A educação a distância se define como um processo de construção de relações nas
quais os alunos, como seres ativos e interativos, relacionando-se com o mundo, são
responsáveis pela direção e significado daquilo que aprendem. Para seu desenvolvimento
pleno, o aluno conta com total suporte da Equipe de Gestão e Acompanhamento de
Alunos, via sistemas (parte da equipe está localizada na sede e parte em cada polo de apoio
presencial).
A concepção do processo de ensino-aprendizagem tem como foco as premissas
estabelecidas no PDI para as políticas didático-pedagógicas. A EAD, na UNIGRANRIO, é
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entendida como um sistema vivo e independente, mas tem total articulação com as
políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão.
O processo de mediação docente na sala de aula virtual é entendido como
primordial para o sucesso das práticas de EAD na UNIGRANRIO. O professor tutor, que
atua na relação com os alunos, é capacitado para esse fim, bem como é orientado e
supervisionado por uma equipe especialista ao longo da oferta de todas as disciplinas. A
mediação ocorre por meio das interfaces de interação e comunicação no LMS. A efetiva
interação aluno-professor é parte integrante e imprescindível da construção do
aprendizado, pois norteia a complementação dos conteúdos previstos, permitindo algum
grau de personalização e levando em conta não somente a matéria a ser apreendida, mas,
especialmente, a forma ideal para que seja assimilada conforme o perfil do aluno/turma.
Com essas premissas, a UNIGRANRIO entende que é possível empreender um
processo de formação cujo eixo seja o “aprender a aprender”, com vistas ao
desenvolvimento de competências para o exercício profissional, pessoal e como cidadão.
Estando capacitado a buscar caminhos convergentes com as necessidades postas pelo
mercado, o sujeito estará em condições potenciais de manter um processo constante de
aprendizado, alocando sua experiência e suas construções cognitivas por ocasião da
interação com o meio – social e historicamente situado –, fazendo dessa interação um
elemento propulsor de novas construções, em um aprendizado constante.
As metodologias ativas – sala de aula invertida, aprendizagem baseada em
problemas e projetos e o ensino híbrido – também são uma realidade no processo
ensino-aprendizagem da UNIGRANRIO. De acordo com Moran e Bacich (2018, p.4):
Metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação
efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de
forma flexível, interligada e híbrida. As metodologias ativas, num mundo
conectado e digital, expressam-se por meio de modelos de ensino
híbridos, com muitas possíveis combinações. A junção de metodologias
ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes
para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje.

A responsabilidade da UNIGRANRIO é oferecer a esses aprendizes as melhores
soluções. Para tanto, são necessários a participação e o alinhamento institucional em torno
de uma visão compartilhada por toda a equipe da Instituição acerca do modelo adotado.
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Em síntese, de acordo com a concepção de conhecimento e de educação adotada
pela UNIGRANRIO, é possível realizarmos uma EAD humanizada, próxima e em diálogo
constante com os atores que atuam nessa modalidade de ensino.

4.3 Pressupostos e metodologia da EAD

A oferta de cursos de Graduação, pós-graduação e curta duração a distância pela
UNIGRANRIO segue o modelo pedagógico, acadêmico e administrativo da educação
presencial, mantendo o NEAD em uma estrita relação de parceria com as Pró-Reitorias,
que estabelecem as normas e diretrizes, políticas e pressupostos teórico-metodológicos dos
cursos, programas e currículos. Assim, a EAD comporta-se como uma modalidade
educacional que preserva missão, visão e valores institucionais. No entanto, cabe ao
NEAD estudo, pesquisa e implantação dos modelos de cursos, de acordo com as premissas
didático-pedagógicas da Universidade.
Por meio da EAD, a missão institucional é cumprida, uma vez que essa modalidade
contribui para a melhoria da qualidade de vida, ou seja, ela é percebida como um modo de
preparar o aluno para atender às demandas do mundo do trabalho, dando oportunidade à
sua atualização, por meio da educação continuada, para desenvolver sua autonomia na
construção permanente de conhecimentos, com vistas a fortalecer as competências
requeridas para o exercício profissional e da cidadania.
Diante da oferta de cursos de Graduação, Pós-Graduação, Extensão, Cursos
Customizados e Cursos In Company a distância, a UNIGRANRIO, por meio do NEAD,
busca transcender limites geográficos e temporais promovendo a inclusão social no ensino
superior, com aperfeiçoamento profissional e formação para uma parcela representativa da
sociedade que carece de qualificação.
Nos cursos ofertados pela UNIGRANRIO na modalidade a distância, os alunos têm
a praticidade e a flexibilidade de estudar no horário e no dia que lhe forem mais
convenientes; eles ainda têm a possibilidade de acessar todo o material didático de onde
estiverem, por meio de várias mídias digitais. A UNIGRANRIO também oferta cursos
semipresenciais e privilegia os alunos e cursos que, por perfil, demandam presencialidade
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no seu processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Também
visam atender aos alunos que necessitam de flexibilidade de horários para realização das
atividades acadêmicas.
Nesse sentido, a missão da UNIGRANRIO para atuação a distância é
promover a qualidade de vida, desenvolvendo as competências e habilidades
profissionais e empreendedoras demandadas pelo mundo do trabalho, por meio de
um processo educacional inclusivo, com mediação ativa e conteúdos atualizados e
contextualizados. Do mesmo modo, a educação a distância cumprirá seu papel de
fidelidade e compromisso com a Visão Institucional: atuar nacionalmente em todas as
áreas do saber, promovendo uma experiência positiva para o aluno nos níveis pessoal e
profissional, além da sala de aula.
A metodologia de ensino-aprendizagem é fundamentada em pressupostos teóricos
que favorecem a formação do indivíduo reflexivo, crítico, ético, participativo e motivado
para as atividades de pesquisa e de extensão. Nesse sentido, as Unidades Curriculares
Semipresenciais que integram os 20% dos currículos dos cursos presenciais e os Cursos de
Graduação na modalidade EAD são ofertados, semestralmente, por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem, com interação direta e ativa de professores tutores, conteúdos,
recursos didáticos e avaliações específicas para cada unidade curricular.
A EAD da UNIGRANRIO busca priorizar a troca de conhecimentos e de
experiências entre discentes e professores tutores, bem como dos discentes entre si,
respeitando o ritmo de aprendizagem de cada estudante, além de oferecer a possibilidade
de eles buscarem soluções para as suas dificuldades de forma individual e,
simultaneamente, compartilhar e construir o conhecimento coletivamente.
O objetivo é oferecer educação de forma distribuída e continuada, promovendo a
autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso
sistemático de ferramentas tecnológicas de informação e de comunicação.
Quanto aos fluxos de produção, os projetos pedagógicos dos cursos de graduação,
pós-graduação (lato sensu) e curta duração são elaborados nas Pró-Reitorias, em sintonia
com o PDI, o PPPI e a estrutura disponível no NEAD. De posse do PPC, o NEAD inicia o
planejamento, a produção, a organização, a oferta e a avaliação do que consta em cada
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projeto. Os PPCs são discutidos em conjunto com coordenadores de curso, Pró-Reitoria e
NEAD, no sentido de pensar a sua implantação. Após definido e elaborado o PPC, o
NEAD, por meio da gerência de desenho educacional, inicia o processo de estudo do PPC,
junto com o coordenador de curso e NDE, além de seleção e capacitação de professores
conteudistas, aplicação de design instrucional, revisão gramatical/ortográfica, designe
gráfico e web, bem como orientações, gravação e edição de videoaulas.
O processo de capacitação de professores, as orientações para a produção dos
recursos didáticos de acordo com o PPC de cada curso, o acompanhamento da produção,
aplicação do design instrucional, gráfico e web e de mídias, além da revisão de todos estes
materiais, são realizados na Gerência de Desenho Educacional. Essa gerência atua em
sintonia com as demais áreas institucionais da universidade, especialmente com a CPA. A
partir dos relatórios das pesquisas de avaliação institucional e feedback de professores
tutores e alunos, essa gerência também é responsável pela atualização e revisão dos
recursos didáticos e instrumentos de avaliação da aprendizagem.
Em paralelo à produção dos materiais didáticos e demais recursos e avaliação da
aprendizagem, o NEAD, por meio da Gerência de Operações Acadêmicas, realiza a
organização, a estrutura e a oferta das disciplinas e aplicação das avaliações presenciais.
Essa gerência e seus respectivos setores respondem pela operação de todos os cursos e
disciplinas da modalidade EAD, trabalhando em sintonia com a Gerência de Desenho
Educacional e com as Pró-Reitorias.
No modelo de EAD da UNIGRANRIO, o desenvolvimento das competências e a
construção dos conhecimentos realizam-se por meio de atividades que compreendem:
Recursos didáticos – Os recursos didáticos para os cursos EAD da UNIGRANRIO
são elaborados e/ou organizados levando-se em consideração o que consta no PPC de cada
curso. Eles têm formatos diversos, como apostilas, livros didáticos, livros das bases de
dados, roteiros de aprendizagem, infográficos, videoaulas etc. Além disso, as diferentes
mídias utilizadas são convergentes, visando à não sobreposição de conteúdos, objetivando,
assim, a complementariedade de recursos, extraindo de cada tipo de mídia e suas
especificidades uma melhor experiência de ensino para os discentes. Isso porque uma
preocupação constante dos designers instrucionais e desenvolvedores EAD é que todo o
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conhecimento disponibilizado atinja o maior número possível de usuários potenciais, tendo
em vista seus diferentes perfis.
Atividades presenciais – O modelo de avaliação na UNIGRANRIO segue como
padrão o modelo institucional. No caso dos cursos de Graduação, as disciplinas podem ter
uma avaliação com diversas atividades, que geram a nota única, ou seguirem o modelo de
três avaliações. No modelo de três avaliações, o estudante deve agendar em data
estabelecida no calendário acadêmico e ir até o polo de apoio presencial para realizar a
avaliação presencial. Para o aluno que não conseguiu alcançar a média, é dada uma nova
chance de realizar a avaliação, identificada como AVS – Avaliação Suplementar (em
primeira ou segunda chamada, que também é realizada no polo de apoio presencial, por
meio de agendamento no sistema). Nos cursos de pós-graduação lato sensu não há
obrigatoriedade do deslocamento do aluno até o polo. Todas as atividades são realizadas na
sala de aula virtual com o acompanhamento e mediação do professor tutor.
Atividades de autoaprendizagem – Objetivam mediar a construção do
conhecimento pelo aluno, desenvolver a capacidade investigativa e reflexiva e promover a
autoavaliação. Essas atividades são desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) e são, em geral, de múltipla escolha, com feedback automático. São elaboradas para
cada disciplina, com base na ementa e nos objetivos e competências expressos no PPC.
Atividades de interatividade, mediação e colaboração – Desenvolvidas pelos
professores tutores sob a orientação e o acompanhamento da coordenação e do setor de
gestão e acompanhamento de professores tutores, com o objetivo de desenvolver, de modo
colaborativo, o processo educativo e de construção do conhecimento. Essas atividades são
desenvolvidas por intermédio do AVA, com ferramentas como avisos, chats, fóruns e
videoconferências.
No Campus Virtual, que compreende o Portal do Aluno e o AVA, o estudante
visualiza todos os serviços necessários à vivência acadêmica, como informações
institucionais e específicas do curso, o acervo digital disponibilizado para pesquisa e
leitura (Minha Biblioteca, Biblioteca Pearson, entre outras) e o UniAtendimento.
Ao ingressar na EAD da UNIGRANRIO, o aluno acessa um curso on-line
denominado “Ambientação EAD”, com carga horária de 15 horas, além dos nivelamentos
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necessários – cursos de Português Básico e Matemática Básica. Além disso, ele é
convidado para uma atividade presencial no polo, intitulada “Aula inaugural”, que objetiva
apresentar todas as ferramentas e funcionalidades do AVA, a metodologia EAD da
UNIGRANRIO e o sistema de avaliação, além de sanar as eventuais dúvidas.
O modelo de EAD da UNIGRANRIO, em coerência com o PDI, está alinhado com
o padrão tecnológico adotado pela IES e atento à capacidade instalada dos polos próprios e
parceiros.
A seguir demonstramos, por meio de uma figura, os pilares que compreendem a
metodologia e o modelo de EAD da UNIGRANRIO. O modelo, como visto nos itens
acima, tem como pilares:
▪

Sistema tutorial e docente.

▪

Tecnologias educacionais.

▪

Recursos didáticos.

▪

Avaliação da aprendizagem e avaliação interna e externa.

▪

Sistema de gestão e acompanhamento.

▪

Formação inicial e continuada
Figura 2: Pilares da EAD Unigranrio.

É importante ressaltar que todas as premissas, a metodologia e o modelo de EAD da
UNIGRANRIO estão alinhados com o PDI, bem como com as políticas institucionais.
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Essas premissas são aplicadas em todos os programas, cursos e níveis de EAD na
UNIGRANRIO – graduação, pós-graduação, atualização e outros.

4.4 Diretrizes para a atividades de tutoria

Na UNIGRANRIO, o trabalho de tutoria se refere à facilitação do processo de
ensino-aprendizagem, que compreende o planejamento, orientação e avaliação das
atividades, a orientação de estudos do material didático disponibilizado, a mediação
pedagógica e o relacionamento com alunos por meio de diferentes mecanismos de
comunicação. Assim, o professor-tutor desempenha um papel pedagógico significativo
porque atende às demandas didático-pedagógicas definidas no Plano de Ensino e
Aprendizagem da Unidade Curricular, cumprindo e fazendo cumprir os prazos
determinados pelo Calendário Acadêmico; também deve realizar ações de interatividade e
postagens que promovam a construção colaborativa do conhecimento e o desenvolvimento
de competências; utilizar-se da afetividade e da pró-atividade para que o aluno possa se
sentir acolhido e pertencente ao grupo; responder de maneira efetiva aos questionamentos
dos alunos; fornecer os feedbacks necessários nos fóruns e nas atividades de correção
manual (listas de exercícios, resenhas, resumos etc.) e realizar a correção das provas e
demais instrumentos de avaliação.
A capacitação inicial e continuada dos professores tutores e o acompanhamento das
atividades dos professores tutores, são de responsabilidade da equipe de gestão e
acompanhamento de professores tutores e da Coordenação de Curso. A CPA realiza uma
avaliação semestral do desempenho dos professores tutores pelos estudantes, cujos
resultados são analisados pela equipe e pela coordenação, responsáveis por oferecer
feedback e desenvolver ações de melhoria do processo, quando necessário. Além disso,
esta equipe também acompanha diariamente, da sede da UNIGRANRIO, o andamento das
atividades dos professores no ambiente virtual de aprendizagem, tendo como base o
Manual do professor tutor e o Plano de Trabalho do semestre corrente. Cada professor tutor
tem uma analista pedagógica que faz seu acompanhamento (quantitativo e qualitativo),
sendo que o processo de formação ocorre na ação.

São responsabilidades e atribuições do professor que atua com disciplinas a distância:
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● Reuniões e Capacitações - O professor deverá participar de reuniões e programa de
capacitação inicial e continuada em caráter administrativo e pedagógico, solicitadas
pela equipe de coordenação de curso, PROGRAD, PROPEP, direção do NEAD ou
por setores deste núcleo, sendo esse fator condicionante para a permanência na
função.
● Avaliação Presencial - Apoio nas aplicações de provas presenciais nos períodos
previamente agendados, conforme calendário acadêmico vigente e carga horária
contratada.
● Equipamentos Tecnológicos - O professor deverá possuir equipamento tecnológico
próprio e adequado para o exercício da atividade, tais como computador com
câmera, microfone e som, bem como velocidade de internet adequada para a
realização das atividades regulares (mínimo de 10 MB de velocidade).
● Desempenho Acadêmico dos Alunos - O professor deverá orientar e estimular a
aprendizagem dos alunos, individualmente ou em grupo, motivando sua
participação ativa e autônoma nas atividades propostas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Auxiliar os alunos na aquisição de hábitos relativos ao
estudo autônomo e na compreensão de sua importância para a realização de um
curso/disciplina a distância.
● Atendimento aos alunos - O professor deverá acompanhar o acesso dos alunos à
Plataforma em todas as atividades on-line, agindo de forma preventiva e corretiva
junto aos alunos, atuando no esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo, bem
como orientar os alunos em relação à navegação no AVA e à utilização dos demais
recursos instrucionais adotados no curso. Também é responsável por comunicar-se
com os alunos de forma restrita ao AVA, bem como prezar pela leitura diária do
e-mail institucional, canal para todas as comunicações oficiais da coordenação,
entre outros. Desconsiderando-se justificativa para atrasos ou perdas de prazos em
função de desconhecimento de comunicação. Deve prover atendimento aos alunos,
também individualizados, nos diferentes meios de comunicação oficial disponíveis,
dentro dos prazos previamente estabelecidos (em até 24 horas), excluindo-se
domingos e feriados.
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● Mediação Pedagógica - O professor deverá valorizar o caráter interdisciplinar das
ações pedagógicas necessárias à construção do conhecimento pelo aluno. Participar
do processo de avaliação do curso, identificando as necessidades de atualizações,
correções e aperfeiçoamento. Apontar para a equipe de Gestão e Acompanhamento
do Professor os problemas relativos à modalidade da EAD, a partir das observações
e das críticas recebidas dos alunos, propondo melhorias. Estar ciente de que todo
material autoral realizado no exercício da atividade de professor tutor, tais como
elaboração

de atividades

avaliativas, questões,

gravações de

vídeos e

webconferências, entre outros, é incorporado ao patrimônio de direitos autorais da
Universidade, não cabendo remuneração extra para isso.
● Correções de provas e lançamento das notas na plataforma - É de responsabilidade
do professor elaborar provas e atividades avaliativas para o curso, submetendo tais
atividades à aprovação do NDE do curso. Corrigir e postar, na plataforma, as notas
dos alunos. Manter o diário eletrônico atualizado, bem como as notas atualizadas e
publicadas, e apresentá-las sempre que solicitado pelo coordenador.
● Comprometimento - O professor deverá ser assíduo e comprometido com os prazos
estabelecidos em calendário e plano de trabalho do professor tutor.
● Respeito e Ética - O professor deverá preservar informações gerenciais e
acadêmicas privativas da EAD, zelar pela ética e urbanidade nos contatos com
colegas de trabalho, coordenadores, professores tutores, administrativos, e, em
especial, os alunos.
● Sigilo dos dados: Preservar informações gerenciais e acadêmicas privativas da
Universidade e alunos, entendendo que todas as informações que tenha acesso em
razão da atividade de professor são sigilosas, não podendo usá-las para fins
pessoais, entre outros, sob pena de responsabilização conforme a lei nº 13.709, de
14 de agosto de 2018.
● Atender e fazer cumprir as demais normas institucionais.
O NEAD disponibiliza aos professores e tutores infraestrutura adequada e um
cronograma de atividades que cumprem o estabelecido no Calendário Acadêmico da
UNIGRANRIO para a EAD. O trabalho do professor tutor na mediação ocorre em formato
home office.
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4.4.1 Competências para o exercício da tutoria na UNIGRANRIO
2

Em consonância com os Referenciais de Qualidade para EAD , a UNIGRANRIO
possui um conjunto de competências necessárias para o exercício das atividades de tutoria
com base na definição de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ao encontro da
proposta de atribuições para o desempenho do cargo.
Conhecimento:
● Formação na área de atuação do curso complementada por especialização e,
preferencialmente, titulação em nível Stricto Sensu e experiência profissional que o
qualifique para contribuir com a formação profissional do egresso.
● Conhecimento das rotinas de trabalho e de como devem ser realizadas as atividades
no processo de tutoria, para melhor organizar seu tempo, priorizando a mediação
pedagógica e a interação com os alunos.
● Conhecimento e capacidade de operacionalização dos recursos e ferramentas do
Ambiente Virtual de Aprendizagem, de softwares e de ferramentas de buscas pela
internet, a fim de utilizar os recursos em prol da aprendizagem, inclusive os que
garantem a acessibilidade pedagógica, metodológica e instrumental.
● Conhecimento do modelo de ensino da UNIGRANRIO.
● Conhecimento pleno da Unidade Curricular e sobre o projeto pedagógico do curso,
a fim de planejar e desenvolver atividades que garantam o desenvolvimento das
competências e o alcance dos objetivos, tendo em vista o perfil do egresso.
● Conhecimento sobre educação a distância e tecnologias de informação e
comunicação, tendo capacidade para entender os fundamentos, estruturas e
metodologias referentes à EAD, compartilhando sua filosofia e utilizando as
tecnologias em todo o seu potencial.

Habilidades:

2

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
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● Comunicação (oral/escrita), ou seja, capacidade de se comunicar de forma clara
com os discentes, utilizando recursos de tecnologia de informação, orientando e
estimulando o aprendizado, bem como explorando os hábitos do estudo autônomo e
do aprofundamento dos conteúdos propostos, dentro dos parâmetros de mediação
propostos pela UNIGRANRIO.
● Organização e Planejamento para determinar o conjunto de procedimentos e ações
necessárias para a consecução das atividades de forma organizada, com o intuito de
aperfeiçoar os procedimentos e conseguir melhores resultados de aprendizagem.
● Relacionamento

interpessoal,

ou

seja,

competência

para

administrar

relacionamentos e criar redes, e para encontrar pontos em comum e cultivar
afinidades, para atuar na mediação de forma a despertar nos alunos o interesse
pelos estudos e pelo curso e, desta forma, melhorar os indicadores de retenção.
● Capacidade de trabalho em equipe, para trocar informações, conhecimentos, com o
intuito de agilizar o cumprimento de metas e o alcance de objetivos compartilhados
pelo grupo de professores.

Atitudes:
● Proatividade e criatividade, antecipando-se a possíveis problemas que podem
surgir, propondo soluções e ideias novas por iniciativa própria a fim de sugerir
novas maneiras para realização das tarefas, para resolver problemas de maneira
inovadora, para maximizar o uso dos recursos disponíveis.
● Automotivação, a fim perseguir os objetivos por conta própria, com energia e
persistência.
● Empatia ao lidar com alunos e pares, tratando as pessoas com respeito e ética e
procurando perceber as necessidades do outro.
● Flexibilidade, sendo capaz de adaptar-se rapidamente a variações na realização ou
surgimento de novas atividades, de modo possa se dedicar a vários estudos ou
ocupações.
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● Comprometimento para cumprir prazos e estar sempre presente no ambiente,
interagindo com alunos, enriquecendo as discussões e colocando o seu potencial
acadêmico em prol do alcance dos objetivos e metas do curso, colaborando, dando
suporte com total dedicação.
● Liderança, a fim de conduzir com qualidade o processo de realização de tarefas e
atividades pelos alunos.

4.5 Diretrizes para o desenvolvimento de materiais didáticos
A elaboração de materiais didáticos e instrumentos avaliativos para a EAD requer
um planejamento de produção diferenciado e deve considerar a concepção de uma lógica
de construção social do conhecimento, que será mediado pelas TICs, bem como a sua
importância para a promoção da interação entre os principais atores envolvidos no
processo de aprendizagem, a saber: o professor tutor e o aluno.
Na UNIGRANRIO, para a definição das estratégias de aprendizagem, mídias,
linguagens e formas de interação, tempo de estudo e suportes necessários, são
considerados: o perfil dos alunos, a concepção educacional, o projeto pedagógico do curso,
a ementa das disciplinas, os atributos das mídias exigidos para a construção do
conhecimento e os fatores socioeconômicos, que podem influenciar a viabilidade do
processo.
Com o objetivo de alinhar informações e prestar todas as orientações necessárias
para a excelência do trabalho desenvolvido por todos atores responsáveis pela
aprendizagem dos alunos, o NEAD elabora diferentes tipos de materiais educacionais, cada
um com uma função específica dentro do contexto. Entre eles, destacam-se:
▪ Guias e Manuais: Visam informar e orientar os alunos e professores sobre assuntos
relacionados ao calendário acadêmico, sobre o curso, as disciplinas, a metodologia,
sistema de avaliação e demais informações relevantes para o bom andamento do
curso. Ex.: Guia do Curso, Guia do Coordenador de Polo, Guia do Aluno, Guia de
Tutoria.
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▪ Tutoriais: Visam orientar os alunos em relação aos procedimentos para o acesso, a
navegação e a interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
▪ Livro Didático: Texto-base para estudo das disciplinas, disponível em PDF, no
AVA, e em arquivo adaptado para softwares sintetizadores de voz, de modo a
garantir a acessibilidade por alunos com deficiência visual total ou parcial.
▪ Material didático on-line: Material didático multimídia, de cunho interativo,
disponível no AVA, que possui recursos de zoom (A+) para alunos com baixa visão.
Para esse material, os programas das disciplinas são organizados em uma série de
Unidades de Aprendizagem. Cada Unidade de Aprendizagem contém o texto-base
referente ao tema, referências bibliográficas para que os alunos leiam as principais
obras sobre o assunto, indicação de leitura obrigatória de artigo científico ou capítulo
de livro da Biblioteca Virtual, e proposta de atividade avaliativa a distância
individual e/ou em grupo.
▪ Material Audiovisual: Videoaulas, podcasts e demais recursos audiovisuais que
apoiam o desenvolvimento das competências requeridas pela disciplina.
▪ Instrumentos de avaliação da aprendizagem: Os professores conteudistas devem
elaborar diversos tipos de atividades: autoavaliação, questões objetivas, dissertativas,
estudos de caso, situações-problema, fóruns de discussão etc.
A produção dos materiais didáticos é planejada, orientada e acompanhada pela
Coordenação Pedagógica, pela equipe de designers instrucionais da Gerência de Desenho
Educacional e pela coordenação do curso. Os professores conteudistas são escolhidos pela
coordenação do curso, em parceria com o NEAD, com base em análise curricular e
entrevista. Como perfil mínimo exigido, os docentes devem ter domínio do conteúdo,
formação em nível de pós-graduação stricto sensu em área afim, sempre que possível, e já
devem ter ministrado a disciplina na graduação presencial, além de possuir experiência na
produção de material didático e na EAD, preferencialmente. Todo professor assina um
contrato de autoria do material didático.
Tomando como base as ementas e os programas das disciplinas aprovados em
Colegiado de Curso, os autores são convidados a trabalhar na elaboração dos conteúdos e
das atividades, de modo integrado à equipe multidisciplinar do NEAD.
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O primeiro passo consiste em participar de um programa de capacitação para a
autoria de materiais didáticos voltados à modalidade de educação a distância. Nele, os
professores conteudistas conhecem as diretrizes institucionais para a EAD e recebem
treinamento especializado baseado nos seguintes documentos: o Manual do Conteudista,
um cronograma de desenvolvimento e acompanhamento da produção, o programa da
disciplina e o modelo de plano de ensino e de construção de conteúdo.
Partindo dessas considerações, o NEAD definiu diretrizes para a produção de
materiais educacionais para a modalidade que preveem: os padrões de elaboração de
material educacional com base na proposta de articulação entre os diferentes tipos de
materiais didáticos, o sistema de avaliação e a utilização das funcionalidades do
AVA. Essas diretrizes compõem o Manual do Conteudista, entregue aos autores
contratados no Programa de Capacitação para professores conteudistas.
Após ser produzida, cada unidade de aprendizagem é avaliada e validada por outro
docente do curso, que faz parte do NDE e é indicado pelo Coordenador, que também tenha
formação em nível de pós-graduação stricto sensu na área da disciplina e já a tenha
ministrado. No fluxo do processo de produção, esse professor é chamado de “Validador”.
O professor validador é, necessariamente, do próprio curso e faz essa ação por meio de um
documento chamado checklist de validação de disciplina. Nele, o professor aponta
elementos para revisão ou não.
A elaboração desses materiais obedece ao planejamento educacional idealizado pela
equipe do NEAD. Esse plano educacional, trabalhado no processo de capacitação do
conteudista, orienta para a definição dos seguintes objetivos: as competências, habilidades
e atitudes a serem desenvolvidas durante o processo de estudo do material; o conhecimento
a ser construído pelo aluno; as atividades e textos complementares; os exercícios de
autoavaliação e as referências bibliográficas. Além disso, esse plano permite que o
professor proponha esquemas, gráficos, links, vídeos, animações, desenhos e figuras
importantes para a aprendizagem, além de artigos e capítulos de livros a serem postados na
Biblioteca Virtual da disciplina.
Em seguida, o material recebe tratamentos especializados, visando à adequação da
linguagem, assim como os conteúdos e atividades são trabalhados por designers
instrucionais, que ofereceram a eles a dialogicidade necessária ao estudo. O material
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recebe, também, ilustrações e recursos didáticos e instrucionais diversos, de acordo com os
conteúdos, objetos e competências a serem desenvolvidos. Todos os recursos didáticos
passam, ainda, por um Safe Assign, para identificação de possível plágio, e por um revisor
ortográfico/gramatical, para verificação da adequação à norma culta da língua portuguesa e
às definições da ABNT. Para que os alunos se sintam mais motivados e próximos dos
professores, são disponibilizados vídeos de apresentação das disciplinas, gravados nos
estúdios da UNIGRANRIO.
Após o processo de design instrucional, os recursos passam para outros setores na
Gerência de Desenho Educacional: design de mídias e eventos e design de soluções web. O
primeiro realiza o processo de agendamento, orientações finais, gravação, edição e
publicação das webaulas planejadas pelo professor conteudista e designer instrucional. A
segunda equipe trabalha na diagramação dos recursos didáticos e no design de soluções,
como infográficos, jogos, simulações, telas interativas etc.
Após a finalização do processo de produção dos materiais didáticos, que é
acompanhada pela gerência citada acima, todos os recursos são validados pelo designer
instrucional responsável e pelo coordenador pedagógico. Após a validação, o material é
postado no AVA para os alunos e professores.
Além dos materiais educacionais, os alunos contam com o Manual do Aluno.
Nesse material, o aluno encontra informações sobre a modalidade de educação a distância
e sobre o processo de ensino, além de orientações sobre como deve proceder durante o
curso e como ter acesso ao AVA e a todos os endereços eletrônicos úteis referentes às suas
demandas acadêmicas. Ele também encontra informações sobre como obter os materiais de
estudo, serviços prestados pelo polo de apoio presencial e horários de atendimento, bem
como sobre encontros presenciais, sistema de avaliação, calendário acadêmico, canais de
comunicação com os coordenadores, docentes e ouvidoria e como se informar sobre os
horários de plantão dos tutores presenciais e a distância.
Por meio do Portal da UNIGRANRIO, o aluno acessa o Plano de Ensino das
disciplinas nas quais se encontra matriculado e toma conhecimento: da ementa, dos
objetivos, do cronograma de atividades, de encontros e das avaliações – presenciais e
virtuais –, da escala de plantão dos tutores e de bibliografias básica e complementar. Ainda
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na ferramenta “Materiais de Aula”, o aluno faz download de tutoriais e outros documentos
postados pelos professores e tutores.

4.6 Equipe Multidisciplinar
A educação tem se reconfigurado a partir das transformações tecnológicas e
econômicas. Com isso, o educador precisa se recriar, assumindo novas posturas e
aprendendo novas linguagens. Do docente também se espera que compreenda as
implicações das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no fazer
educativo, promovendo a construção autônoma do conhecimento, despertando o interesse
do aluno pela pesquisa e avaliando o discente de forma processual e qualitativa.
Comprometida com o processo de ensino-aprendizagem ao ir além da transmissão
de conhecimento pelos mecanismos tradicionais, a UNIGRANRIO mantém uma equipe
multidisciplinar, composta por profissionais com conhecimento especializado e com
competência para o diálogo, para a cooperação e negociação a fim de trabalhar de forma
integrada com os Coordenadores de Curso e os docentes envolvidos na produção dos
conteúdos. Essa equipe é responsável, também, por auxiliar o corpo docente e tutorial na
compreensão dos avanços tecnológicos relacionados à modalidade a distância, viabilizando
o uso de metodologias ativas com base em ferramentas de TICs, em um processo educativo
no qual o aprendiz possa desenvolver seu protagonismo.
A Equipe Multidisciplinar da UNIGRANRIO é constituída por profissionais de
diferentes áreas do conhecimento, envolvendo especialistas em desenho educacional e
ambientes virtuais de aprendizagem, revisão gramatical e ortográfica, diagramação,
ilustração, desenvolvimento de páginas web, apoio pedagógico, entre outros, e integra a
Gerência de Desenho Educacional e a Gerência de Operações Acadêmicas do NEAD,
todos possuindo experiência em Educação a Distância. Esse grupo é responsável pela
concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos
educacionais para a educação a distância, por disseminar o uso de tecnologia educacional
na aplicação de metodologias de ensino-aprendizagem para a consecução dos objetivos
pedagógicos dos cursos da UNIGRANRIO, além de produzir objetos de aprendizagem
para utilização nas Unidades Curriculares.
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Dessa maneira, a equipe desempenha importante papel na Instituição por apoiar e
dar suporte aos professores no planejamento e na elaboração de materiais digitais, estando
atenta às possibilidades que surgem no contexto dos avanços tecnológicos e aos critérios
de utilização dos materiais desenvolvidos.

4.7 Diretrizes para as tecnologias educacionais e de gestão da EAD

4.7.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem – Blackboard

O AVA está integrado com o sistema acadêmico e atende aos processos de
ensino-aprendizagem, conforme disposto nas políticas institucionais para educação a
distância estabelecidas pela IES, garantindo a interação entre as equipes administrativa,
acadêmica e pedagógica, docentes, discentes e tutores, com adoção de recursos inovadores.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) representa o ambiente universitário e
a Sala de Aula Virtual desenvolvida exclusivamente para cada curso nessa modalidade,
cujo ambiente contempla as interfaces e ferramentas necessárias para o processo de
Educação a Distância (EAD), sempre respeitando as especificidades dos cursos, disciplinas
e de seus componentes curriculares.
No que diz respeito ao ambiente universitário, as comunidades de cada um dos
cursos possibilitam a relação entre os membros da sociedade acadêmica, vinculando
informações relevantes, e a interação com o Coordenador, o qual tem espaço para veicular
orientações acadêmicas, encontros virtuais, eventos on-line e etc.
A comunidade de suporte ao aluno possibilita o contato e a comunicação entre a
equipe administrativa e os alunos, vinculando informações sobre prazos, entregas de
atividades, orientações sobre o uso do AVA, dentre outras ferramentas.
Nesses

ambientes,

ocorre

a

interação

de

professores,

coordenadores,

administrativos e alunos, com o objetivo de levar o perfil do egresso e a materialização das
competências definidas no Projeto Pedagógico do Curso.
O AVA utilizado é o Blackboard Learn, uma plataforma acessível e de fácil
usabilidade, em consonância com o modelo EAD adotado pela UNIGRANRIO. Possui
acessibilidade comunicacional e técnica e se destaca pela flexibilidade pedagógica e
diversidade de funcionalidades intuitivas de suporte aos cursos na modalidade EAD, sendo
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composto por quatro áreas funcionais e principais: gestão de informação, comunicação,
avaliações e controle.

● Gestão da Informação: Informações pessoais, elementos de cursos e documentos,
recursos acadêmicos por meio da web e integração de conteúdos off-the-shelf fazem com
que o sistema esteja integrado ao sistema acadêmico, de modo que o acesso realizado de
forma integrada e transparente para todos os usuários já conectados ao portal do aluno.
Outro diferencial é o acesso por meio do aplicativo da Blackboard, visto que hoje grande
parte dos nossos alunos e professores fazem uso de dispositivos móveis para acessar o
AVA. O aplicativo é disponibilizado tanto para IOS quanto para o Android, viabilizando
um amplo acesso e otimizando a experiência de navegação no AVA, tornando-a bem mais
dinâmica do que o acesso via desktop (PC).
● Comunicação: Ferramentas de colaboração assíncronas e síncronas, incluindo o e-mail,
fóruns de discussão e sessões de aula virtual em tempo real. Destaque para a inovadora
ferramenta conhecida como Collaborate, que permite a realização de webconferências
pré-agendadas, ao vivo, com interação de vídeo e som, tanto de professores quanto alunos,
e que ainda viabiliza a gravação, além de possibilitar a participação de forma assíncrona.
Essas webconferências viabilizam o compartilhamento em tempo real de vídeos, arquivos,
tela e aplicativos, possibilitando um encontro virtual dinâmico e inovador, aplicando na
sala de aula virtual as metodologias ativas e contribuindo, portanto, para o alcance dos
objetivos descritos nos planos de ensino das diversas disciplinas. Além disso, outra solução
diferenciada do AVA é a ferramenta de avisos: quando o professor realiza uma notificação
por essa ferramenta, além de serem avisados de forma pública na turma, os alunos também
são notificados por e-mail e por alerta no celular, caso utilizem o aplicativo. Também
adotamos as inovadoras comunidades de curso e de suporte, que são ambientes
extracurriculares de interação e suporte entre coordenadores, administrativos e alunos que
também fazem uso das ferramentas anteriormente citadas.

● Avaliações: As avaliações podem ser facilmente parametrizadas pelos professores, que
podem se utilizar de fóruns, atividades, testes e questionários com feedback automático,
notas on-line e registo da participação e progressão nos conteúdos formativos. O sistema
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também conta com uma ferramenta nativa de análise de plágio, o “SafeAssign”, que
otimiza o trabalho docente e dá transparência do resultado aos alunos. O feedback das
avaliações pode ser realizado pelos professores por meio de texto, áudio ou vídeo, e de
forma individualizada. Outra ferramenta diferenciada desse AVA é a de grupos, em que o
professor tutor, ao propor uma atividade em grupo, pode separar de forma automática ou
manual; uma vez criados, estes recebem espaços separados para interação do grupo e
desenvolvimento da atividade proposta, podendo utilizar fóruns, webconferências etc. No
final, apenas um membro do grupo realiza a entrega e a nota é replicada para todos os
componentes.

● Controle: Utilitários de gestão de formação para os docentes, armazenamento de
informação e reporting sobre o status da formação. Nesse AVA, os professores tutores
possuem controle total das turmas em que estão atuando, por meio das inovadoras
ferramentas de painel de desempenho e de central de acompanhamento, elas viabilizam o
controle da regularidade de acesso e realização das atividades; também permite o cadastro
de ações automatizadas de disparos de e-mails para os alunos conforme o cenário
estabelecido pelo professor. Com isso, o professor otimiza o trabalho atuando de forma
ativa e aumentado a persistência e sucesso dos alunos na turma.
Desse modo, o AVA da UNIGRANRIO possibilita a interação colaborativa entre os
atores por meio de recursos como videoconferências, fóruns, central de mensagens,
aplicativo para o uso do AVA, entre outros.
A empresa mede e avalia os níveis de acessibilidade usando dois conjuntos de
padrões: Seção 508 da Lei de Reabilitação, emitida pelo governo federal dos Estados
Unidos, e as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG 2.0) emitidas pelo
World Wide Web Consortium (W3C). Um terceiro realiza auditorias de nossos releases de
software a fim de garantir a acessibilidade dos produtos. Isso é feito usando a ferramenta
Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) e as Diretrizes de Acessibilidade para
Conteúdo da Web 2.0, Nível AA. Assim, o código e as técnicas de design da interface do
usuário são continuamente auditados, visando a garantia de que o aplicativo seja utilizável
por todos, na maior extensão possível, independentemente do domínio tecnológico do
usuário e de sua faixa etária, ou até mesmo de suas condições físicas.
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O AVA possui a versão desktop e aplicativo, Bb Student, propiciando vivências
distintas em seu uso. Ambas configuradas de forma flexível, disponibilizando conteúdos e
atividades diversificadas, adaptadas ao seu público-alvo.

4.7.2 Gestão de Avaliações Presenciais
Para a gestão das provas, é utilizado um Sistema de Gestão de Provas (SGP),
desenvolvido pela Starline Tecnologia, que é um software para a promoção do
gerenciamento do conhecimento educacional. É composto por recursos que possibilitam a
realização da logística de criação, aplicação e correção das avaliações presenciais, além de
facilitar a identificação de gaps de aprendizado, gerar estatísticas de desempenho,
disponibilizar estrutura para a população de banco de questões objetivas e discursivas,
propiciar a criação de avaliações no formato randômico, de acordo com as diretrizes
indicadas pelo professor e auxiliar na criação de modelo único de avaliação.
O estudante realiza o agendamento da Avaliação Presencial pela web, a partir das
datas indicadas no calendário acadêmico. O sistema gera um protocolo que informa o
horário, data e a sala da realização da prova. Para a organização das avaliações, o SGP
disponibiliza a listagem dos agendados por dia, sala e horário, bem como listagens de porta
e de presenças e folha para registro de ocorrências.
As provas são geradas nominalmente, especificando a disciplina em que o estudante
agendou a prova, tal como o horário escolhido. No dia de realização da avaliação, o
estudante recebe dois documentos impressos: um caderno contendo as questões referentes
à avaliação e o cartão-resposta, no qual as questões objetivas são marcadas e seus
argumentos para os itens discursivos são redigidos.
As avaliações presenciais e o processo de correção (via cartão-resposta) são gerados
por meio desse sistema, enquanto as questões discursivas são corrigidas pelos professores
tutores. As notas são lançadas no sistema (SGP) e, posteriormente, migradas para o sistema
acadêmico na universidade.

58

Tecnologias de Gestão da EAD
Para auxiliar o processo de gestão da EAD, a UNIGRANRIO conta com o suporte
de um sistema chamado Power BI, o qual permite aos gestores a visualização de diversos
tipos de relatórios, como relatórios de acesso ao AVA, relatórios acadêmicos etc.

4.7.3 Diretrizes para o acompanhamento de alunos e professores tutores

Do Aluno
Na EAD, as formas de comunicação refletem diretamente na qualidade da oferta do
curso e nos índices de captação e retenção dos alunos, além de serem claramente definidas
em função da concepção educacional, de modo a promoverem a construção colaborativa do
conhecimento, o desenvolvimento da autonomia no processo de aprendizagem, a formação
das competências e habilidades profissionais requeridas e a emancipação do indivíduo.
Segundo Belloni (2001, p.54-55):
A integração das tecnologias de informação e comunicação aos
processos educacionais é, antes de mais nada, uma questão política:
os processos de socialização dependem das escolhas políticas da
sociedade. A integração das inovações tecnológicas vai depender,
então, da concepção de educação das novas gerações que
fundamenta as ações políticas do setor.

Nessa concepção, a metodologia definida pela UNIGRANRIO para os cursos de
graduação a distância privilegia sempre o processo educacional, levando em conta as
características de seus alunos, os contextos educacional e econômico em que se encontra
inserida e as especificidades da própria Instituição, no que diz respeito ao emprego dos
meios para a EAD. Nesse sentido, a Universidade desenvolveu uma rede de comunicação
que possibilita a ligação dos vários Polos de Apoio Presencial, instalados em Campi e/ou
Unidades Geográficas da própria Instituição, além de parceiros em outros locais da nossa
Federação.
O Projeto Político-Pedagógico Institucional entende que a interação de professores,
tutores e alunos é fundamental para a motivação, participação de todos os atores e,
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principalmente, para o sucesso do processo de aprendizagem, concebido, aqui, como
construção coletiva e colaborativa do conhecimento. O sistema de comunicação adotado
permite ao aluno resolver suas dúvidas – sejam elas técnicas ou sobre o conteúdo da
disciplina – de forma eficiente. Para tanto, encontram-se disponíveis aos alunos canais de
comunicação via internet, como correio eletrônico, fóruns de dúvidas e de notícias no
AVA, Collaborate, Skype, Instagram, WhatsApp e telefone.
Com parceria firmada com a empresa Google, a UNIGRANRIO fornece aos alunos,
professores, tutores e demais funcionários, a possibilidade de criação de um e-mail
institucional, assim como instalação e atualização gratuita de programas, softwares e
cursos on-line de capacitação para utilização.
Com a finalidade de garantir o processo de interlocução permanente e dinâmico
entre os alunos e a Universidade, a tutoria utilizará não só a rede comunicacional
disponível no AVA e no Portal da UNIGRANRIO, como também os outros meios de
comunicação, como o UniAtendimento, o GLPI, telefone e correio eletrônico, que
permitirão comunicação direta com a Sede e o Polo a que estiver matriculado, contando
com o apoio e informações relativas ao curso.
A

comunicação

será

realizada

nas

formas

de

contato

aluno-NEAD,

aluno-coordenador, aluno-professor, aluno-tutor e aluno-aluno. O Portal será utilizado para
disseminar informações sobre o curso, abrigar funções de apoio ao estudo, proporcionar
acesso ao correio eletrônico, fóruns e chats, além de trabalhos cooperativos entre os alunos.
Cada curso também possui uma página – Comunidade do Curso – no Ambiente
Virtual de Aprendizagem, que permite aos coordenadores de curso contato direto com os
alunos matriculados.
A Equipe de Gestão e Acompanhamento de alunos, ligada a gerência de operações
acadêmicas, tem as seguintes responsabilidades:
A. Acompanhamento dos alunos nos cursos de nivelamento e na oficina de “Ambientação
da EAD”.
B. Apresentação e boas-vindas (alunos novos).
C. E-mail motivador de início das aulas e apresentação de calendário.
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D. Auxílio no início da primeira fase de cada curso na elaboração do cronograma de
estudos junto aos alunos.
E. Realização de oficinas práticas nos polos e unidades para os alunos que apresentam
dificuldade com informática, ABNT e formatação de trabalhos.
F. Controle da regularidade do acesso.
G. Acompanhamento da realização das atividades avaliativas on-line.
H. Acompanhamento do agendamento de prova.
I. Acompanhamento do resultado das provas presenciais.
J. Atendimento às dúvidas operacionais acadêmicas.
K. Suporte aos polos no GLPI, no que tange às dúvidas operacionais.
L. Suporte às comunidades de apoio a alunos e de polos.
M. Resposta ao UniAtendimento, reclamações e ouvidorias.
N. Interlocução com o NSE e Gerência Comercial.

Essa equipe atua em sintonia com o Núcleo de Sucesso do Estudante (NSE), que é a
estrutura responsável por um relacionamento mais próximo com os discentes, monitorando
e repassando informações sobre a vida acadêmica. É um projeto multidisciplinar que, com
base em análises sobre os dados de nossos alunos, como o seu histórico, assiduidade nas
atividades presenciais e/ou acesso ao AVA, desempenho acadêmico, sua relação comercial
com a instituição entre outros indicadores, busca potencializar, de forma positiva, a
percepção do aluno e sua experiência com a Universidade.
Como principais objetivos do NSE, podemos destacar três aspectos: acompanhar a
experiência do aluno na UNIGRANRIO, visando garantir a sua satisfação com a
instituição; funcionar como um polo de proatividade e vanguarda no relacionamento com
os alunos, utilizando ferramentas estatísticas na identificação de indicadores que possam
influenciar a experiência acadêmica do aluno, inclusive como prevenção da evasão; e
servir de instrumento de retenção da nossa base de alunos, a partir da construção de
relacionamento e fidelização de médio e longo prazos.
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Esta equipe também conta com relatórios quantitativos extraídos nos vários
sistemas da Universidade (Power BI) para o acompanhamento dos alunos.

Do Professor Tutor
Desde a sua origem, o NEAD, por meio de equipes especializadas, realiza a
formação inicial e continuada dos professores tutores, bem como seu acompanhamento e
avaliação do trabalho e ação docente.
A Equipe de Gestão e Acompanhamento do Professor Tutor é responsável pela
formação inicial e continuada dos professores tutores; elaboração dos planos de trabalho
para as disciplinas; orientação dos professores tutores ao longo da oferta das disciplinas;
geração de relatórios e feedbacks da atuação dos professores tutores com base no Plano de
Trabalho; geração de relatórios individuais dos professores tutores e encaminhamento para
eles e para a coordenação do curso. Todas essas atividades serão acompanhadas e
supervisionadas pela Coordenação Pedagógica do NEAD.

Documentos de referência atualizados todo semestre letivo:
1) Plano de trabalho do professor tutor.
2) Plano de gestão e acompanhamento de professores – indicadores quantitativos e
qualitativos.
3) Plano de formação de professores tutores.

5. O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPEP) é responsável pela
formulação e gestão da política da UNIGRANRIO para as áreas de ciência, pesquisa,
tecnologia e ensino de pós-graduação. A PROPEP coordena e supervisiona suas ações por
meio das Diretorias do Núcleo de Pesquisa e Iniciação Científica, Núcleo do Lato Sensu e
Núcleo do Stricto Sensu. A PROPEX, Pró-Reitoria Especial de Lato Sensu e Cursos de
Extensão, teve suas funções e respectiva equipe absorvidas pela PROPEP.
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Na área de Pós-graduação Stricto Sensu, a UNIGRANRIO mantém cinco
programas de Pós-graduação Stricto Sensu com nove cursos recomendados pela CAPES –
Administração (Doutorado e Mestrado), Biomedicina Translacional (Doutorado e
Mestrado), Ensino das Ciências (Mestrado Profissional), Odontologia (Doutorado Clínico
e Experimental, e Mestrado Profissional) e Programa de Humanidades, Culturas e Artes
(Doutorado e Mestrado).

5.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas de pós-graduação
lato sensu
A gestão da UNIGRANRIO, no uso de suas prerrogativas de autonomia, é exercida
pelos órgãos da administração superior, pela administração acadêmica e pelos órgãos
suplementares. Os órgãos da administração superior e os demais órgãos colegiados têm as
suas atribuições definidas no Estatuto da Universidade, e os órgãos suplementares são
regulamentados pelo Regimento e pelas normas emanadas do Conselho de Ensino e
Pesquisa – CONSEPE.
A missão da Universidade está assim consagrada: “Promover a qualidade de vida,
tendo como instrumento básico o processo educacional”. Essa missão inclui os valores
institucionais e os pilares de sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo, tendo
como temas transversais a responsabilidade social e a interdisciplinaridade, que sustentam
as diretrizes e os projetos pedagógicos dos cursos.
Os projetos, currículos e programas buscam atender às demandas da sociedade, ao
fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As metas
organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da organização com
todos os públicos com os quais se relaciona: as comunidades acadêmicas, científicas,
sociais e os órgãos reguladores do MEC.
As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e à
cooperação, sendo coordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e conhecimentos que
fortalecem a realização e o alcance da missão institucional.
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As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo e à
cooperação, sendo coordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e conhecimentos que
fortalecem a realização e o alcance da missão institucional.
As políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu são de responsabilidade da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa (PROPEP), a qual possui assento no colegiado máximo da
universidade, o CONSEPE, em que são apreciadas e aprovadas as matérias pertinentes às
políticas de Pós-Graduação.
A PROPEP apoia-se em três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão.
O pilar ensino tem dois focos distintos:
Cursos Lato Sensu (presenciais e EAD) – Com programas que buscam atender ao
desenvolvimento profissional dos alunos graduados, por meio dos novos conceitos e novas
formas de aplicação à sua realidade, preparando-os para o mercado de trabalho.
Cursos Stricto Sensu (presenciais) – Com programas que buscam o estado da arte dos
conceitos das áreas estudadas e o aprofundamento do conhecimento, permitindo o
desenvolvimento por meio de pesquisas primárias e secundárias, novos modelos e novas
aplicações, gerando a criação de conhecimento e preparando os alunos para a atividade
profissional, para o ensino e para a pesquisa.
Já o pilar pesquisa possui três enfoques, a saber:
Pesquisa Básica e Aplicada – Por meio do corpo docente e discente dos cursos Stricto
Sensu, busca o questionamento dos conceitos existentes e a resposta a problemas da
realidade, por meio das pesquisas conceituais e empíricas.
Iniciação Científica – Busca desenvolver nos alunos de graduação a motivação para
iniciar a pesquisa científica, a partir de interações com os professores e dos eventos
formais de divulgação e valorização dos trabalhos realizados.
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)
– Buscam regular a correta utilização de seres humanos e animais em pesquisas, de forma
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que sejam respeitados os princípios éticos e morais. O Comitê de Ética em
Pesquisa-UNIGRANRIO (CEP) foi criado em 2001, como comitê institucional,
funcionando assim até 2003, quando foi aprovado, registrado e credenciado pelo período
de 3 anos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sendo,
subsequentemente, recredenciado em 2006, 2009, 2013 e 2016. Atualmente, a
UNIGRANRIO também conta com a CEUA, que foi efetivada em 2017.
Em relação à extensão, as atividades são bastante incentivadas na PROPEP e
acontecem a partir da realização de eventos e cursos, em conjunto com a graduação e com
a comunidade (interna e externa). Toda a parte de cadastro e registro das atividades
extensionistas é realizada na Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD.
Na UNIGRANRIO, há, ainda, a busca de ampliação dos horizontes dos seus
públicos por meio do Núcleo de Internacionalização (NINT), que estabelece parcerias
com instituições de ensino internacionais visando promover o intercâmbio de professores e
alunos, incentivando a mobilidade dos profissionais e alunos locais ao exterior, bem como
recebendo aqueles oriundos das escolas internacionais conveniadas.
Com base nesses princípios, a PROPEP tem como:
MISSÃO – Promover um processo contínuo de pesquisa, ensino e aprendizagem que
instrumentalize os indivíduos graduados com o estado da arte do conhecimento conceitual
e as práticas mais atuais, motivando-os à busca de inovações, tanto conceituais como
aplicadas, dinamizando a formação e o progresso profissional e social dos indivíduos em
suas áreas de atuação.
VISÃO – Vislumbrar o ecossistema dos indivíduos graduados, potencializando e
desenvolvendo-os em seus papéis acadêmicos, profissionais e sociais, abrangendo as
interações e inter-relações dos distintos papéis exercidos.
VALORES – Considerar sempre as relações sociais e o protagonismo dos indivíduos,
desenvolvendo um ambiente criativo e de troca de experiências que se configure como um
local propício para a reflexão, o ensino de qualidade e o desenvolvimento contínuo do
conhecimento conceitual e empírico.
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A materialização desses princípios ocorre por meio de:
Profundidade do conhecimento: Oferta de cursos de Mestrado e Doutorado que
preparam indivíduos para o ambiente acadêmico e empresarial e que são propulsores do
conhecimento para os cursos de pós-graduação voltados para o ambiente profissional, com
oferta de cursos de curta e longa duração e de atividades integrativas que permitem a
ampliação dos conhecimentos, a estruturação e o desenvolvimento profissional, o
aprendizado de novos conceitos, modelos e técnicas, bem como a atualização contínua em
relação às inovações.
Corpo docente: Composto por professores titulados (mestres e doutores) que possuem
forte domínio conceitual e, ao mesmo tempo, experiência empírica; por especialistas que
são referência em suas áreas de atuação; e, por profissionais que possam apresentar e
debater sobre as suas práticas do dia a dia. Essa amplitude é atendida por professores da
própria Instituição, de outras IES, bem como por profissionais de mercado. Todos os
projetos contemplam mais de 50% do corpo docente (professores tutores e tutores), com
títulos de mestre e doutor.
Pesquisa: Estruturação e valorização de um ambiente motivacional que incentive a
pesquisa contínua, tanto em termos de estrutura física e laboratórios quanto pela
viabilização de acesso a fundos de fomento, entendendo ser essa a forma de promover o
desenvolvimento de novos conhecimentos e de testes de novas práticas, que
retroalimentam o conhecimento que será trabalhado no processo de ensino-aprendizagem.
Busca-se, ainda, o desenvolvimento de novos pesquisadores, por meio da promoção de
programas e eventos de iniciação científica.
Ambiente de ensino: Nas atividades presenciais, valoriza-se a estrutura física de forma
que o aluno se sinta confortável e motivado também pelo ambiente e pelos equipamentos
tecnológicos, tornando o processo de aprendizagem prazeroso e facilitando na construção
do conhecimento. Nas atividades a distância, são valorizadas a abrangência e a facilidade
de acesso do aluno, disponibilizando os instrumentos de ensino onde, quando e como o
aluno desejar, além de manter uma tutoria que o acompanhe e crie um ambiente
motivacional de ensino e aprendizagem.
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Flexibilidade: Oferta de cursos com flexibilidade na composição e na definição de carga
horária, duração, formas de acesso (presencial e a distância), áreas do conhecimento e
titulação atribuída, visando atender às necessidades específicas de cada aluno.
Abrangência: Disponibilização e motivação para experiências educacionais globais por
meio de convênios com instituições no exterior, possibilitando: estudos integrados com
professores e pesquisadores internacionais; promoção de programas de intercâmbio que
proporcionam aos alunos a vivência internacional, por meio de participação presencial nos
programas de estudos oferecidos pelas instituições conveniadas e, ainda, o benefício da
convivência com estudantes internacionais que frequentam nossos cursos localmente.
O modelo de gestão da PROPEP está estruturado para atender à dinâmica de
ensino, buscando a eficiência contínua na entrega de uma formação de alto padrão, na
comodidade dos alunos e na geração dos resultados para a instituição.
O processo de gestão foi sistematizado de forma que, por um lado, seja de simples
entendimento por parte do corpo docente e discente e, por outro, oriente a equipe
operacional, padronizando as atividades e buscando continuamente a eficácia em sua
execução.
Para efeito de atender aos objetivos e controles financeiros que visam tornar a
operação saudável, foram estabelecidos controles que permitem a tomada de decisão
baseada no equilíbrio entre a qualidade dos cursos oferecidos e as metas de resultados.

5.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de
pós-graduação stricto sensu
Conforme mencionado no PDI, as políticas que conduzem o ensino de
Pós-Graduação Stricto Sensu na UNIGRANRIO continuam coerentemente ancoradas na
tríade excelência acadêmica, viabilidade econômica e inserção social. O conjunto desses
três atributos constitui a visão da UNIGRANRIO como uma universidade contemporânea.
A partir do primeiro recredenciamento, os grupos de Pesquisa, que estão ancorados
nos Programas de Pós-Graduação, aumentaram expressivamente em número, e os que já
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existiam foram reformulados para atender às mudanças sistemáticas que ocorrem em cada
campo de pesquisa.
Novas políticas institucionais foram implementadas na Instituição, dentre as quais
cabe destacar o Programa Institucional de Bolsas de Produtividade em Pesquisa
(PROPESQ), os salários mais competitivos, o regime de trabalho em tempo integral, bem
como a dedicação plena dos professores à UNIGRANRIO. Isso se refletiu, em curto
espaço de tempo, nos resultados dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e na Iniciação
Científica.
Outro fator importante e que contribui para a consolidação dos cursos de
Pós-Graduação Stricto Sensu diz respeito à oferta de bolsas de estudo financiadas pela
UNIGRANRIO para os cursos de Doutorado. Atualmente, a Universidade mantém bolsas
nessa modalidade em todos os Programas. Além das bolsas Institucionais, o Stricto conta
com bolsas do Programa CAPES/PROSUP e também da FAPERJ, fomentos esses que
atestam o alto nível de excelência dos cursos Stricto Sensu da Universidade. O Programa
de Pós-Doutorado da UNIGRANRIO conta com as bolsas PNPD/CAPES.
No primeiro recredenciamento da Instituição, havia apenas um curso de Doutorado
e quatro cursos de mestrado, com somente um conceito 4. A partir do ano de 2012 e dentro
da vigência do atual PDI, passou-se à realidade hoje existente: quatro cursos de doutorado
– Administração; Humanidades, Culturas e Artes; Biomedicina Translacional e
Odontologia Clínica e Experimental. Quanto aos Cursos de Mestrado, tem-se um total de
cinco – Profissional em Odontologia; Acadêmico em Administração; Profissional em
Ensino das Ciências na Educação Básica; Acadêmico em Humanidades, Culturas e Artes; e
Acadêmico em Biomedicina Translacional. Todos os cursos alcançaram conceito 4, com
exceção do Programa de Administração (Mestrado e Doutorado), que obteve nota 5.
A produção intelectual dos docentes pesquisadores ligados à Pós-Graduação Stricto
Sensu aumentou de modo contínuo em número e qualidade nos estratos Qualis/CAPES A1,
A2 e B1. No período de 2015-2018, registrou-se um total de 1.637 artigos plenos
publicados.

Quanto

ao

Qualis/CAPES,

objetiva-se

alcançar

um

percentual

progressivamente maior de publicações nos estratos A1, A2 e B1. No quadriênio
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2015-2018, foram publicados nos estratos A1 – 198 artigos, A2 – 233 e B1 – 267,
totalizando 698 artigos plenos.
A atuação dos grupos de pesquisa congrega professores e alunos da graduação e da
pós-graduação, por meio de projetos e publicações. A partir dos grupos de pesquisa, são
gerados projetos que podem agregar alunos e professores da graduação, o que ocorre por
meio de editais periódicos e também pela orientação das coordenações dos programas.
Outra forma de articulação com a graduação diz respeito à participação efetiva dos
docentes do Stricto nos cursos, uma vez que todos os docentes dedicam uma parcela de sua
carga horária ao ensino em sala de aula e nos laboratórios da graduação.
Há, também, a participação de professores do Stricto Sensu nos Núcleos Docentes
Estruturantes (NDEs) e nos órgãos colegiados da universidade, como o CEP (Comitê de
Ética em Pesquisa), o CEUA (Comitê de Ética no uso de Animais) e na CPA (Comissão
Própria de Avaliação). Ainda dentro da política institucional, é fundamental a participação
dos professores dos Programas nos núcleos de excelência e inovação, bem como em
programas especiais, como o PIBID. Também faz parte das atribuições dos docentes de
Pós acolher alunos de iniciação científica e tecnológica, a maioria originária dos cursos de
graduação da Instituição e do ensino médio – por meio do Programa PIBIC-Ensino Médio
do CNPq.
Em relação à iniciação científica, a UNIGRANRIO promove um grande evento
anual chamado SINCTEC – Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da
UNIGRANRIO, que, neste ano (2019), realizou a sua 13ª edição.
Verifica-se, também, a presença constante de alunos provenientes dos cursos de
graduação da UNIGRANRIO (presenciais e em EAD) nos cursos de mestrado e doutorado.
Conforme mencionado anteriormente, a UNIGRANRIO possui nove cursos – cinco
mestrados e quatro doutorados – vinculados a quatro programas.
Segue, abaixo, a relação com os respectivos conceitos e atos legais vigentes:
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Curso

Nível

Formação

Conceito

Ato Legal

CAPES

Administração

Doutorado

Acadêmica

5

Portaria MEC nº
609,

de

14/03/2019.
D.O.U

de

18/03/2019

Portaria MEC nº
Administração

Mestrado

Acadêmica

5

609

de

14/03/2019.
D.O.U

de

18/03/2019

Biomedicina

Doutorado

Acadêmica

4

Translacional

Portaria MEC nº
919,
D.O.U

de

19/08/2016

Biomedicina

Mestrado

Acadêmica

4

Translacional

Portaria MEC nº
919,

D.O.U

18/08/2016

Ensino
Ciências

das
na

Educação Básica

Portaria MEC nº
Mestrado

Profissional
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4

609
14/03/2019.

de

D.O.U

de

18/03/2019

Humanidades,

Doutorado

Acadêmica

4

Culturas e Artes

Portaria MEC nº
609

de

14/03/2019.
D.O.U

de

18/03/2019

Humanidades,

Portaria MEC nº

Culturas e Artes

Mestrado

Acadêmica

4

609

de

14/03/2019.
D.O.U

de

18/03/2019

Portaria MEC nº
Odontologia

Mestrado

Profissional

4

609

de

14/03/2019.
D.O.U

de

18/03/2019

Odontologia
Clínica

Doutorado

Acadêmica

e

4

Portaria MEC nº
609

Experimental

de

14/03/2019.
D.O.U
18/03/2019
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A UNIGRANRIO, por meio da PROPEP, vem investindo no aumento da qualidade
dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. E
 stima-se, com base em projeções e na
auto-avaliação periódica desses cursos, promovida em parceria com a CPA, que pelo
menos dois programas terão cursos promovidos no resultado da próxima avaliação
quadrienal da CAPES.
Ressalta-se que o corpo docente dos Programas conta com Jovens Cientistas do
Nosso Estado (FAPERJ) e outros bolsistas, como os de Produtividade do CNPq.
5.3 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para pesquisa,
iniciação científica, inovação tecnológica e desenvolvimento artístico e cultural

As ações acadêmico-administrativas da UNIGRANRIO para a pesquisa, a iniciação
científica, a inovação tecnológica e o desenvolvimento artístico e cultural acontecem da
seguinte forma:
Ações de incentivo à produtividade acadêmica:
Periodicamente, são publicados os editais de INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC,
PIBIC-EM e PIBITI), com expressiva participação de bolsistas e alunos voluntários da
graduação e do ensino médio. Isto contribuiu para a relevância que passou a ter a Iniciação
Científica nas áreas de ciências da saúde, exatas, sociais e aplicadas, bem como em artes e
humanidades, contribuindo para a formação acadêmica e de recursos humanos
qualificados. Os alunos matriculados na modalidade EAD são incentivados a participar dos
projetos como voluntários.
Além da iniciação científica, a UNIGRANRIO conta com o PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PROPESQ), o
qual consiste em um programa de incentivo à produção científica, técnica e artística dos
docentes da UNIGRANRIO, com prioridade para os projetos comprometidos com a
inovação para o desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro mediante, entre outros instrumentos, a concessão de bolsa especial de pesquisa, em
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quatro categorias distintas, dentro de suas respectivas especificidades (Regimento do
PROPESQ em anexo).
Além do PROPESQ, a UNIGRANRIO concede gratificações excepcionais ao autor
de publicações em periódicos qualificados, tendo o valor estabelecido por estrato da
revista.
Ações de difusão científica e tecnológica:
A universidade incentiva a participação de seus alunos e professores em eventos
científicos. O incentivo pode ir da dispensa remunerada para a participação nos eventos,
até o financiamento de viagens e estadias, dependendo da análise superior e da
disponibilidade orçamentária.
O Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UNIGRANRIO – SINCTEC,
realizado anualmente no mês de outubro, quando os melhores projetos de iniciação
científica são classificados para premiação. Este evento é um dos principais realizados pela
instituição. Nele, muitos projetos da Iniciação Científica são apresentados por alunos de
todos os cursos de Graduação.
Um outro evento realizado em concomitância com o SINCTEC, é o Festival de
Curtas, Documentários e Animações Sobre Ciência e Reportagens Jornalísticas
(CDC/QCiência), voltado para os trabalhos realizados pelos alunos do curso de graduação
em Comunicação.

Ações para o desenvolvimento de Políticas de parcerias e convênios entre os
programas e instituições públicas e privadas, inclusive com a indústria de
transformação:
A UNIGRANRIO desenvolve uma série de atividades e projetos em parceria com
outras instituições.
Como exemplo, o convênio celebrado com o INMETRO/Diretoria de Metrologia
Aplicada às Ciências da Vida (DIMAV), resultou em importante acordo de colaboração
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operacional, com destaque à análise do material odontológico que o INMETRO recebe
para que seja conferido o selo de qualidade.
Já o convênio Tripartite UNIGRANRIO, INMETRO e Fundação Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste do Rio de Janeiro (UEZO), estabeleceu-se em 2014 e resultou no
Programa de Pós-Graduação em Biomedicina Translacional - BIOTRANS, em nível de
mestrado e doutorado, credenciado pela CAPES com conceito 4. O convênio com o
INMETRO e com a UEZO tem permitido o uso do biotério de ambas as instituições para
os projetos de pesquisa que envolvem modelos experimentais com animais de pequeno e
médio porte.
Outro acordo de Cooperação Acadêmica e Intercâmbio Técnico, Científico e
Cultural ocorre entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (núcleo de Biologia
Estrutural e Bioimagem – CENABIO/UFRJ) e a Companhia Nilza Cordeiro Herdy de
Educação e Cultura, mantenedora da Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO,
visando o desenvolvimento de atividades conjuntas de ensino, pesquisa e extensão. Este
acordo tem permitido também o uso dos laboratórios do CENABIO para o
desenvolvimento de projetos experimentais com animais de pequeno e médio porte.
Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, a UNIGRANRIO possui parceria
com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro - SEEDUC/RJ, por meio do seu
Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências na Educação Básica. Este convênio
prevê a oferta de cinco bolsas de estudo para professores em atividade da rede estadual de
educação, classificados no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino
das Ciências. No convênio está prevista a autorização para pesquisas in loco nas escolas da
rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro.
Além da SEEDUC, o Programa de Pós-graduação em Ensino das Ciências na
Educação Básica possui convênio estabelecido desde 2013 com a Secretaria Municipal de
Educação de Duque de Caxias - SME/DC. O Convênio prevê a oferta de cinco bolsas de
estudo para professores em atividade da rede estadual de educação, classificados no
processo seletivo do programa. Neste convênio, também está prevista a autorização para
pesquisas in loco nas escolas da rede pública de ensino de Duque de Caxias.
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Ações para o aperfeiçoamento da INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA
Para o desenvolvimento das pesquisas científicas, além da infra-estrutura oferecida
pelos parceiros, a UNIGRANRIO conta com os seguintes espaços:
1. Laboratório de Biomateriais. Apoia os programas de pós-graduação BIOTRANS e
Odontologia

Clínica

e Experimental

(ODONTOCLINEX). Possui equipamentos

destinados à produção e à caracterização mecânica e estrutural de diferentes materiais. As
principais ferramentas deste laboratório são: microtomógrafo modelo SkyScan 1174,
utilizado para a obtenção de imagens em aspecto tridimensional; computadores de alta
performance para o manejo de imagens; máquina de ensaio universal, para avaliar o
desempenho e comportamento mecânico a partir de um vasto número de ensaios.
2. Laboratório de Genética Humana – LabGen. O espaço destina-se a técnicas de biologia
molecular aplicadas à genética e à epigenética humanas e à microbiologia – técnicas de
extração de DNA, PCR, eletroforese e preparo de amostras biológicas para processamento
imuno-histoquímico, molecular e bioquímico.
3. Laboratório de Pesquisas Multidisciplinares – LAMP. Foi projetado para dar suporte às
técnicas de Biologia Celular e Molecular. O LAMP possui câmara de fluxo laminar,
incubadora de CO2, microcentrífuga, cubas de eletroforese, espectrofotômetro e material
para realização de cultura celular.
4. Laboratórios de Informática. São oito laboratórios sustentados por uma sólida
infraestrutura de rede, que possibilita a interligação das estações de trabalho.
5. Laboratório de Análises Químicas. O Mestrado em Ensino das Ciências na Educação
Básica desenvolve parte de suas atividades neste laboratório que conta com dois
espectofotômetros

de

infravermelho,

um

espectofotômetro

de

UV/vis

e

um

espectofotômetro de Absorção Atômica.
6. Herbário Didático. Único na Baixada Fluminense e estruturado com recursos oriundos
da FAPERJ, conta com uma coleção de espécimes fixados para uso nas práticas dos
mestrandos do Programa de Ensino das Ciências na Educação Básica.
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7. Laboratório de Ensino de Ciências e Educação Matemática. Neste laboratório são
desenvolvidos produtos educacionais vinculados a dissertações de mestrado e projetos que
compartilham conhecimentos práticos.
8. Laboratório de Empreendedorismo e Educação Digital (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) – LABSTEM. O objetivo desse laboratório é preparar
indivíduos para inventar, construir, instalar e operar novas tecnologias essenciais para o
desenvolvimento tecnológico do país. Temas e conceitos STEM preparam os cidadãos para
debates políticos nacionais e internacionais, tais como regulamentação ambiental, escolhas
de consumo e decisões sobre os cuidados de saúde.
9. Laboratório de Rádio. Estruturado graças a recursos de projeto aprovado pela FAPERJ,
possui ampla estrutura para atendimento, produção e finalização de programas de rádio,
entrevistas e pesquisas que envolvem narrativa e História Oral.
10. Laboratório de Fotografia. Possui recursos tecnológicos e estrutura para revelação,
produção, direção, edição (digital) e tratamento de imagens para a produção de materiais
didáticos e produtos de pesquisa, relacionados aos projetos de intervenção, pesquisa-ação e
históricos. O laboratório foi contemplado em Edital FAPERJ para aquisição de
equipamentos de microfilmagens.
11. ORION – Observatório de Redes e Instituições. O ORION tem como objetivo integrar
pesquisadores que atuam no campo de estudos organizacionais a partir de abordagens
institucionais e relacionais. Atualmente envolve pesquisadores da UNIGRANRIO, UEM,
UFSCAR, PUC-PR, Universidade Positivo e University of Alberta, Canadá.
12. Observatório Tecnológico de Gestão das Escolas de Negócio. O objetivo do
Observatório Tecnológico de Gestão das Escolas de Negócio é analisar o mercado de IES
no Brasil: os processos de fusões, aquisições e a internacionalização do setor; as políticas
públicas para o setor, em particular o FIES e o PROUNI, assim como seus impactos; A
regulamentação CAPES para os cursos Lato e Stricto Sensu e os impactos das tecnologias
digitais no processo de ensino e no negócio das IES.
13. Núcleo de Pesquisa em Turismo. O Núcleo de Pesquisa em Turismo da
UNIGRANRIO vem participando de congressos, palestras e publicações, no Brasil e no
exterior, com o objetivo de promover a discussão sobre turismo e megaeventos esportivos.
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Com financiamento do CNPq, os estudos tiveram início em 2014, visando explorar os
Impactos de Megaeventos Esportivos nas cidades-sedes, através das percepções de
residentes e turistas, antes, durante e após a Copa do Mundo Fifa 2014, com duração de 2
anos de projeto. Em 2015, iniciou-se o novo projeto de pesquisa, com apoio do Edital
Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ, dando continuidade à temática de estudos sobre
megaeventos esportivos, com foco nos Jogos Olímpicos Rio2016. O presente projeto com
financiamento da FAPERJ teve seus dados parciais divulgados da pesquisa realizada com
residentes do Rio de Janeiro, na fase pré-jogos, no evento “Rio: Turismo e Esporte em
Jogo na Universidade Federal Fluminense (UFF)” no dia 22 de junho de 2016 e em
palestras para estudantes de universidades americanas por intermédio da empresa Campus
Brasil em junho e agosto de 2016; entre elas para estudantes da USC Annenberg,
University of Southern California. Na inauguração oficial da sala do Núcleo na
UNIGRANRIO – Campus Lapa, foram apresentados os resultados parciais da pesquisa
com turistas e residentes da fase durante os Jogos, em 18 de outubro de 2016. Em 24 de
janeiro de 2017, apresentaram os mesmos resultados a estudantes de mestrado da
Universidade de Quebec em Montreal (UQAM). A estrutura do Núcleo conta com
computadores, baias individuais para estudo e uma mesa de reuniões. O grupo também é
responsável pela gestão da Revista acadêmica semestral Observatório de Inovação do
Turismo

–

Revista

OIT,

que

possui

classificação

Qualis/Capes:

B2.

http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/raoit
As políticas de fomento são realizadas por ações de captação com as principais
agências parceiras da instituição, quais sejam: FAPERJ, FUNADESP, CNPQ e CAPES.
Adicionalmente, há apoios pontuais do Banco Santander, de empresas parceiras e da
mantenedora, por meio de programação orçamentária, que é executada mediante
disponibilidade de recursos.

Núcleos de Inovação
A UNIGRANRIO incentiva constantemente as ações voltadas para a Inovação.
Para tanto, dispõe dos seguintes Núcleos:
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a) Núcleo de Inovação em Nanomedicina
O Núcleo de Pesquisa em Nanomedicina inclui pesquisadores do Programa
Interinstitucional em Biomedicina Translacional. Os projetos visam o uso de
nanotecnologia para o desenvolvimento de sistemas inovadores e "inteligentes", na escala
nanométrica, com arquiteturas e funcionalidades controladas para tratamento de câncer,
doenças infecciosas e metabólicas. Resultados das pesquisas apontam que mecanismos de
internalização e transporte celular de nanoestruturas, podem melhorar a biodisponibilidade
e eficácia. Implementam-se também projetos com novos modelos de cultura celular
tridimensional para avaliação toxicológica de nanoestruturas disponíveis nas indústrias de
cosméticos e implantes. Os mecanismos celulares e moleculares da exposição a
nanomateriais são estudados para prevenir potenciais riscos à saúde. A colaboração com o
INMETRO tem sido importante graças à infraestrutura de laboratórios de nanotecnologia.
b) Núcleo de Inovação em Biomateriais
O Laboratório de Biomateriais do Programa de Mestrado e Doutorado em
Odontologia conta com equipamentos como o Micro-CT e softwares para obtenção de
imagens de alta resolução, que permitem reconstrução volumétrica rápida, análises
quantitativas 2D/3D e visualização 3D realista, contribuindo para prototipagem, como
previsto nos Grupos de Pesquisa “Endodontia Clínica e Experimental” e “Caracterização e
Propriedades de Biomateriais”. Os resultados destes projetos têm gerado publicações em
periódicos de grande impacto com a possibilidade de registro de patentes.
c) Núcleo de Inovação em Biomarcadores para o Diagnóstico Precoce de
Pacientes com Câncer Oral e Síndrome Metabólica
A UNIGRANRIO desenvolve uma Plataforma de Diagnóstico Precoce e
Prognóstico em Câncer Oral baseada na análise de microRNAs.
O caráter translacional se reflete no rastreamento mensal de mais de 300 indivíduos
da Clínica de Estomatologia. O diagnóstico definitivo é realizado por histopatologia.
Abordagens moleculares que identificam os biomarcadores são realizadas no Laboratório
de Análises Multidisciplinares e Laboratório de Genética. Os resultados têm revelado
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hipoexpressão de miR-181c e de miR-214 em pacientes com câncer oral. Estão em análise
as associações entre o miR-181c e etilismo e entre o miR-214 com o prognóstico do câncer
oral. A implantação e consolidação desta Plataforma são mencionadas no grupo de
pesquisa “Identificação de marcadores moleculares em câncer e nas doenças orais”. Os
projetos têm resultado em dissertações, teses e inclusão de alunos na iniciação científica.
Os recursos para desenvolvimento dessa plataforma são oriundos da UNIGRANRIO,
CAPES, CNPq, FAPERJ, Santander Universidades e FUNADESP.
d) Núcleo de Inovação em Educação e Empreendedorismo (NIE-STEM)
O núcleo de Inovação em Educação e Empreendedorismo envolve a formação
interdisciplinar e empreendedora de futuros profissionais, a partir de projetos inovadores e
empreendedores nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharias e Matemática, com o
objetivo de estreitar as relações com o universo empresarial.
O NIE-STEM, com apoio da FAPERJ, atua em três frentes: 1. Processos e serviços;
2. Produção de materiais; e, 3. Produção de tecnologia, todas com potencial para criação de
startups e Empresa Júnior. O NIE-STEM conta com estudantes dos cursos de Engenharia,
Arquitetura e Química e alunos do Mestrado Profissional em Ensino das Ciências, sob
supervisão de professores especialistas.
Os projetos deste núcleo abordam: 1. A construção de uma habitação
autossustentável e desmontável, para ser usada como abrigo em casos de catástrofes; 2. A
produção de blocos para construção civil com polímero inovador, já em fase de testes
experimentais; 3. Protocolo de auditoria de prevenção e gerenciamento de resíduos
químicos, já na fase de levantamento de dados; e, 4. Produção de aplicativos para
smartphones: “Ciência na Palma da Mão”, “Geometricrafti” disponíveis no Google Play®,
ambos vinculados a dissertações de mestrado já defendidas.
e) Núcleo de Inovação em Educação Inclusiva
O Núcleo de Inovação em Educação Inclusiva realiza projetos com inovações
tecnológicas, sociais e assistivas, com apoio da UNIGRANRIO e da FAPERJ.
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No Mestrado Profissional em Ensino das Ciências, dissertações têm mostrado que
sistemas sensoriais alternativos auxiliam deficientes visuais. Assim, com base na
sensibilidade dos sistemas háptico - tato ativo - e auditivo, produtos educacionais foram
desenvolvidos para favorecer a aprendizagem, quais sejam: 1. Guia para a construção de
Kits de fórmulas químicas em Braille alternativo. 2. Tabuleiro das expressões: Um
auxiliador no ensino da Matemática. 3. Audiobook: Suporte para a prática docente na
Educação Básica.
Em contrapartida, o Programa em Humanidades, Culturas e Artes desenvolve
projetos que versam sobre: 1. Inclusão de alunos com deficiência visual na Educação
Superior para alunos que frequentam o Laboratório de Didática Inclusiva (LaDIn). 2.
Inserção Profissional – onde se investiga a relação Educação e Trabalho acerca das
expectativas dos alunos com deficiência visual. Os detalhes podem ser acessados no Grupo
de Pesquisa: “Educação, Trabalho e Cultura” e no site da UNIGRANRIO: ver em Produtos
Educacionais do Mestrado Profissional em Ensino das Ciências e Dissertações do
Programa de Humanidades, Culturas e Artes.
Desenvolvimento artístico e cultural
Na UNIGRANRIO a Pró-Reitoria de Graduação é a responsável pela promoção do
desenvolvimento artístico e cultural, tema que permeia, integra e articula toda a instituição.
É por meio da Pró-Reitoria de Graduação que são estabelecidas as parcerias com órgãos,
instituições, associações e coletivos internos e externos que possibilitam a ampliação de
uma extensa relação de troca. Foi nessa perspectiva que se construiu uma política de
desenvolvimento artístico e cultural na Unigranrio.
A instituição compreende-se como celeiro de fomento, análise, crítica, pesquisa e
formação cultural. Na UNIGRANRIO há uma preocupação constante não só com a
ampliação do campo artístico e cultural, mas principalmente com a institucionalização das
atividades especificamente voltadas para este fim. Sendo assim, a cultura e a arte fazem
parte dos temas abordados durante os cronogramas anuais de extensão, em eventos que
promovem reflexão e diálogo aberto com a comunidade. As atividades são realizadas em
diferentes formatos e disponibilizadas em diversas mídias, como vídeos, entrevistas,
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encontros, seminários, fóruns, bate-papos com autores, cineastas, músicos e artistas das
mais diferentes áreas. Cuidamos também de fomentar a inovação, com atividades que
versam sobre a economia criativa e debates sobre as rápidas transformações que também
permeiam a área cultural, gerando novas formas de arte e novos postos de trabalho na área
da cultura.
Desde a década de 1970 a Unesco propõe que o ensino superior seja um ambiente
em que o estudante amplie os conceitos humanísticos adquiridos, entendendo a cultura
como elemento de identidade, de busca pela igualdade. O Plano Nacional de Cultura,
institui as três dimensões da cultura: simbólica, cidadã e econômica. Assim, entendemos
que a universidade tem o papel de preparar profissionais capazes de atuar nos diversos
níveis da área cultural, entre eles também o de gestão.
A UNIGRANRIO compreende o enorme desafio que é o de manter permanentes
fóruns de debate sobre o próprio conceito de cultura em todas as suas dimensões. Dessa
forma, o tema deve ser tratado de maneira que a comunidade acadêmica conceba a cultura
para além da arte, posicionando-se como um ambiente aberto para a participação e a
reflexão, bem como buscando a constante interação com as comunidades mais próximas da
instituição. A UNIGRANRIO cumpre sua função social à medida que é, assim, espaço
aberto para experimentação, transmissão, difusão e criação cultural e artística.
5.4 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção
acadêmica docente
As Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica
docente são:
● Promoção e realização do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da
UNIGRANRIO – SINCTEC, que acontece anualmente em outubro, sendo os
melhores projetos classificados para premiação.
● Incentivo à participação em eventos científicos. O incentivo pode ir da dispensa
remunerada para a participação em eventos, até o financiamento de viagens e
estadias, dependendo da análise superior e da disponibilidade orçamentária.
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● Concessão de gratificações excepcionais ao autor de publicação em periódicos
qualificados, tendo o valor estabelecido por estrato da revista.
● Difusão da produção docente por meio da manutenção de 15 revistas
acadêmico-científicas.
● Produção e difusão de conteúdos pedagógicos, tecnológicos, artísticos e culturais
por meio do Canal UNIGRANRIO que é composto de WebRadio, WebTV e
professores dedicados.
● Estímulo à realização de doutorado sanduíche, com bolsas FAPERJ e CAPES, além
do incentivo aos alunos dos Programas para o estágio sanduíche.
● Apoio financeiro aos professores para o estágio Pós-Doutoral.
● Manutenção

do

PROGRAMA

INSTITUCIONAL

DE

BOLSAS

DE

PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PROPESQ) – consiste em um programa de
incentivo à produção científica, técnica e artística dos docentes da UNIGRANRIO,
com prioridade para os projetos comprometidos com a inovação para o
desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
mediante, entre outros instrumentos, a concessão de bolsa especial de pesquisa, em
quatro categorias distintas, dentro de suas respectivas especificidades (Regimento
do Propesq em anexo).

5.5 Política institucional para internacionalização
O processo de internacionalização da UNIGRANRIO foi iniciado a partir da adesão
da Instituição ao Programa Ciências sem Fronteiras. Por meio da experiência significativa
da participação dos alunos no programa, em especial, o reconhecimento da experiência
internacional para a inserção no mundo profissional, a UNIGRANRIO se incumbiu do
estabelecimento de parcerias com outras universidades e instituições internacionais de
interesse acadêmico.
Para tal, estabeleceu convênios de cooperação acadêmica, técnica, científica e
cultural com instituições reconhecidas no âmbito internacional.
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Esta iniciativa possibilita que professores e alunos possam participar de projetos de
formação, pesquisa e intercâmbio no exterior. Da mesma forma, os alunos estrangeiros são
os novos beneficiários desses acordos internacionais e são acolhidos pela UNIGRANRIO,
tendo acesso a todas as atividades acadêmicas.
Atualmente, a UNIGRANRIO possui convênios formais com instituições com sede
na Alemanha, Austrália, Canadá, China, EUA, Escócia, Espanha, Hungria, Inglaterra,
Irlanda, Itália e Portugal.
A Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa é a área responsável por coordenar a
política de internacionalização, fazer a gestão dos processos na área e promover o
intercâmbio da UNIGRANRIO com instituições de ensino superior de diversos países.
Ela possibilita aos estudantes e professores a troca de conhecimentos e experiências
acadêmicas com discentes e docentes de IES de excelente desempenho acadêmico.
O trabalho de relacionamento internacional, consiste em uma série de atividades
que vão desde a orientação de estudantes e professores, que buscam informações sobre as
opções e procedimentos necessários para estudar no exterior, até a coordenação do trabalho
de elaboração de acordos internacionais e o acompanhamento dos alunos estrangeiros que
vêm estudar em um dos cursos da Universidade.
Em parceria com o Banco Santander, a UNIGRANRIO recebeu o programa
“Bolsas Ibero-Americanas”, quando foram firmados convênios com universidades da
Espanha e Portugal.
Ainda na política de convênios e intercâmbios, a UNIGRANRIO mantém
convênios com instituições promotoras de intercâmbio: Study Abroad Programs, Central
de intercâmbio (CI) e IBS – SP – International Business School, para atender alunos de
toda a universidade.
A mobilidade estudantil tem duração máxima de dois semestres letivos, não
podendo ser prolongada. O aluno interessado em mobilidade poderá participar do processo
da seguinte forma:
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● Solicitar a inserção do aluno em “Intercâmbio” no sistema de matrícula,
após a apresentação da documentação necessária;
● Esclarecer dúvidas que não tenham sido elucidadas após a leitura dos editais
de bolsas de estudos e chamadas dos programas de intercâmbio;
● Receber os documentos relativos aos intercâmbios;
● Ter acesso à autenticação de Históricos Escolares traduzidos para o inglês e
encaminhar os documentos à universidade;
● Requerer documentações específicas em língua estrangeira.
● Ser informado sobre os processos de dispensa/equivalência de disciplinas,
exclusivamente atribuídos à Coordenação de cursos;
● Ter ciência sobre sua responsabilidade, quanto ao preenchimento do Plano
de trabalho/contrato de estudos, com o auxílio da coordenação do seu curso.
Os alunos estrangeiros serão encaminhados aos coordenadores de curso, para
orientações gerais sobre os procedimentos da Universidade.
A UNIGRANRIO possui regulamento para os programas de internacionalização e a
publicização de ofertas é realizada via editais, que podem contemplar alunos em qualquer
nível e modalidade de ensino.
Os professores podem participar de editais externos, com o apoio institucional
condicionado à aprovação das instâncias envolvidas e dos seguintes editais internos: TOP
Espanha e Ibero-americano, ambos via Programa Santander universidades.
Recentemente, foi aberta a chamada para alunos dos cursos de Pós-Graduação
Lato-Sensu, professores da UNIGRANRIO e público em geral para participação na Missão
Dubai 2020. Este programa foca no desenvolvimento de competências em Gestão de
Negócios e Hospitalidade, a partir de um curso que ocorrerá em janeiro de 2020 em Dubai,
com atividades teóricas e práticas.
É promovido pela PROPEP, em parceria com a The Emirates Academy of
Hospitality Management, classificada entre as 10 melhores escolas de hospitalidade do
mundo.
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O evento internacional está programado para acontecer de 24/01/2020 a
01/02/2020.
6. EXTENSÃO
A Extensão nos documentos institucionais se constitui como experiência de
ensino e estratégia pedagógica que favorece a flexibilização curricular. Representa um dos
pilares do processo educativo, favorecendo a integração do ensino e da pesquisa e
assegurando um diálogo entre a Universidade e a sociedade, nela inserida o mundo do
trabalho. A extensão é a ação da Universidade junto à comunidade, possibilitando o
compartilhamento, com o público externo, do conhecimento adquirido por meio do ensino
e da pesquisa desenvolvidos na Instituição. Em uma relação dialógica, a Universidade
beneficia-se ao articular o conhecimento científico com as necessidades da comunidade
onde se insere, interagindo e transformando a realidade social.
A política de extensão universitária da UNIGRANRIO preconiza a integração da
Universidade à sociedade, por meio da promoção do bem-estar social e a qualidade de
vida, tanto no âmbito da Instituição quanto em seu entorno, por meio da execução de
ações, projetos e programas de alcance social. Como estratégias para o alcance das metas,
busca-se a ampliação da oferta de cursos de extensão com formatos e percursos formativos
para a qualificação profissional e sob o escopo de formação ao longo da vida e a
aproximação da Universidade com empresas, organizações do terceiro setor e instâncias
públicas, com o intuito de conceber a universidade como parceira e legítima instituição que
atua na área de responsabilidade social para a concepção, implementação e avaliação de
projetos, permitindo a elaboração de programas conjuntos.
Os docentes e alunos são estimulados a propor atividades extensionistas na
perspectiva dos valores para o desenvolvimento humano, da contribuição da universidade
para a solução dos problemas concretos da sociedade e da produção e disseminação dos
conhecimentos. Para garantir que a extensão se concretize como atividade acadêmica a
UNIGRANRIO atribui horas de Atividades Curriculares Complementares aos alunos
participantes das ações, projetos e programas extensionistas. Os coordenadores acadêmicos
são responsáveis por mobilizar os docentes a proporem ações e projetos, com base nos
Editais de Extensão publicados pela PROGRAD e nas competências definidas no Projeto
Político-Pedagógico de Curso. As propostas são discutidas e avaliadas pelo NDE em
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termos de definição de carga horária de trabalho docente, carga horária discente,
adequação curricular, um método eficaz e passível de avaliação de resultados compondo
um plano de metas das atividades acadêmicas.
A Extensão deve estar prevista no Plano de Trabalho da Coordenação de Curso,
seguindo a diretriz de integração entre os Cursos e o apoio integral às atividades
institucionais de extensão. Para garantir tal alinhamento, as propostas são avaliadas pela
PROGRAD e só podem ser efetivadas após a aprovação da Coordenação do Curso e da
Pró-Reitoria.

6.1 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a Extensão
A UNIGRANRIO, alicerçada em seus valores de fé, liberdade, paz, solidariedade,
honestidade, justiça, dignidade, tolerância e ética, caminha para aliar todos os esforços à
soma de todas as vontades, para o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Nesse caminho, ela concebe e empreende, de acordo com os preceitos de valores,
atividades práticas, de forma a atender as diferentes expectativas sobre a presença da
universidade na sociedade e seus diversos públicos, o que já faz parte de sua cultura
organizacional.
A extensão universitária, indissociada ao ensino e à pesquisa, contribui para a
realização da missão institucional, promove o pensamento crítico e autônomo nos
estudantes e a capacidade de aprender e empreender por toda a vida. Diante dos desafios
locais e da pertinência e relevância social da UNIGRANRIO, procura-se refletir os
objetivos da educação superior, notadamente, gerando conhecimentos que permitam
compreender, enfrentar e superar os desafios societários, tendo como base os valores
vivenciados pela UNIGRANRIO: Fé, Liberdade, Paz, Solidariedade, Honestidade, Justiça,
Dignidade, Tolerância e Ética.
A organização das atividades de extensão tem como diretrizes:
● a abordagem interdisciplinar;
● a promoção do pensamento crítico;
● a cidadania ativa, estabelecida no contexto de autonomia institucional e de
liberdade acadêmica;
● a responsabilidade social.
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O desenvolvimento dos Projetos de Extensão, articulados ao ensino e a pesquisa,
confere à Instituição uma importante função social, visto que, além de contribuir para a
formação acadêmica dos estudantes do ensino superior, promove neles o surgimento de um
espírito crítico ao analisar, em conjunto, os conhecimentos advindos da pesquisa e do
ensino com os problemas e as circunstâncias vivenciadas pelos indivíduos, no que se refere
à saúde, mundo do trabalho e meio ambiente. Espera-se, portanto, que as atividades de
extensão universitária tenham impacto social, trazendo benefícios para a comunidade e que
possam contribuir, efetivamente, para a formação do aluno e sua atuação profissional
futura, pautada na cidadania.
No cenário das possibilidades extensionistas, os estudantes e docentes são
desafiados a tomar decisões, buscar informações e estruturar suas intervenções. Os projetos
de extensão se constituem como processos que oferecem meios para que se possa
desenvolver a capacidade de análise de situações com ênfase nas condições loco-regionais
e apresentação de soluções em consonância com o perfil psicossocial da comunidade na
qual está inserido. Um projeto extensionista realizado junto a uma comunidade, desde que
claramente definido em seus propósitos, metas e metodologias, pode ser pleno de situações
novas e desafiadoras.
No escopo do ensino alicerçado em metodologias ativas, vislumbra-se pela via da
extensão, a elaboração de projetos, em que os casos considerados e as dinâmicas
pertinentes estão em tempo real.
Nesse sentido, os projetos são elaborados como práticas multi, interdisciplinar e
interprofissionais e se articulam em três dimensões fundamentais:
1. Produção de conhecimentos (disciplinar ou interdisciplinar).
2. Disseminação de conhecimento (comunidade interna e /ou comunidade
externa).
3. Reestruturação curricular, em que a extensão suscita a criação e o
desenvolvimento de novas áreas de conhecimento necessárias para a
formação integral do sujeito profissional.
A operacionalização das ações de extensão da UNIGRANRIO se faz pela
implantação dos programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e produção
acadêmica.
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A estruturação e ordenamento dos programas e projetos de extensão devem seguir
quatro eixos básicos, em torno dos quais se agregam as propostas e atividades
extensionistas: UNIGRANRIO Comunidade, UNIGRANRIO e Formação, UNIGRANRIO
e Sustentabilidade, UNIGRANRIO e Desenvolvimento.
O eixo UNIGRANRIO Comunidade tem como diretriz central o contato direto
com as comunidades e o estímulo ao desenvolvimento de projetos de caráter social,
vinculados a distintas realidades, definindo-se pelas ações de pesquisa-ação e
interdisciplinaridade.
O eixo UNIGRANRIO e Formação está voltado à Educação Continuada
desenvolvida, preferencialmente, por meio de parcerias Institucionais que se estruturam
para o desenvolvimento de processo de formação (formação profissional inicial,
aperfeiçoamento profissional e cultura), bem como atividades, como palestras e eventos
acadêmicos.
O eixo UNIGRANRIO e Sustentabilidade se estrutura em função dos desafios do
homem na preservação da vida no planeta, tendo como foco a educação ambiental e a
promoção da cidadania. O programa norteia-se pela condução de uma metodologia
transdisciplinar de atuação socioambiental e a atuação democrática junto às comunidades e
as melhores formas de atuação na questão socioambiental.
O eixo UNIGRANRIO e Desenvolvimento reúne os projetos relacionados às
atividades desenvolvidas em parceria com o setores públicos e empresas para a realização
de projetos de assessoria, consultoria e de tecnologias, tendo como foco o aprimoramento
de setores produtivos da localidade. Nesse sentido, cabe o fomento da participação dos
acadêmicos nas atividades de extensão, vinculando-as a ações que promovam a
sustentabilidade, a empregabilidade e o empreendedorismo para viabilização com setores
da sociedade – governo e iniciativa privada para implantação de projetos visando o
desenvolvimento local.

Grupo

Atividades

I - Atividades de

Exercício de monitoria.

Iniciação à Docência,

Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário.

Pesquisa e Extensão

Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO.
Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão
universitária da UNIGRANRIO.
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Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO.
Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito universitário.
Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras organizações
civis.
Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos.
II - Atividades para

Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas

enriquecimento

por associações de classe ou entidades da área profissional.

profissional

Participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação
de Mestrado e Tese de Doutorado.
Participação em atividades culturais - teatro, cinema, visita a exposições.
Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional, na
modalidade presencial ou a distância, ofertada por instituições universitárias.
Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO.

III - Produção e

Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação

apresentação de

oral), organizados por associações de classe ou entidades da área profissional.

trabalhos científicos

Publicação de artigos em periódicos ou anais de congresso e seminários organizados por
associações de classe ou entidades da área profissional.
Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizados por associações
de classe ou entidades da área profissional.
Publicação de capítulo em livro.
Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático.
Premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou entidades da
área profissional.

IV - Vivência

Realização de estágios não curriculares, desde que oficialmente aprovados pelo NUCEN,

profissional

ou seja, com Termo de Compromisso devidamente assinado, antes do início do estágio.

complementar

Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa.
Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO.
Participação em intercâmbio universitário desde que aprovado UNIGRANRIO.

Quadro 1: Atividades de formação do estudante.
As atividades de participação em projetos de responsabilidade social têm por
objetivo contribuir para a formação profissional e social, por meio da participação de
estudantes de graduação, no desenvolvimento de programas e projetos de extensão
universitária.

89

6.2 Diretrizes e Políticas para Monitoria e Iniciação à Docência
O Programa de Monitoria e Iniciação à Docência é aberto aos estudantes de
graduação (presencial e EAD) e tem por finalidade despertar nos alunos o interesse pela
carreira docente e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação.
A monitoria oportuniza que os alunos aprofundem determinada área de
conhecimento

e colaborarem

com os professores

para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento das atividades técnico-didáticas. A Iniciação à Docência tem por objetivo
valorizar as atividades de formação de professores das diferentes licenciaturas oferecidas
pela UNIGRANRIO. O projeto permite a presença de estudantes em instituições públicas e
particulares parceiras, de forma a aprimorar a sua formação docente e contribuir para a
elevação do padrão de qualidade da educação básica.
Os Cursos de Graduação da UNIGRANRIO são contemplados no Programa
Institucional de Monitoria. O Núcleo Docente Estruturante de cada curso estabelece as
disciplinas que devem receber monitores, considerando a necessidade de incrementar a
interação e o ensino teórico-prático nas diversas áreas em que atua. Podem ser admitidos
estudantes que estejam cursando o 2º período ou subsequentes e que tenham demonstrado
rendimento satisfatório na disciplina ou área da monitoria, bem como aptidão para as
atividades auxiliares de Extensão. Os candidatos são selecionados por meio de Edital
específico publicado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).
A decisão sobre a oferta do programa de monitoria é tomada em conjunto com as
coordenações de curso. A Coordenação realiza reunião e faz a tomada de propostas,
encaminhando à Direção de Aprendizagem o rol de disciplinas que devem fazer parte do
programa a cada semestre. Considerando a necessidade de incrementar o ensino
teórico-prático nas diversas áreas em que atua, bem como o incentivo a pesquisa, o
estudante que se candidata à monitoria deverá ter cursado anteriormente a disciplina
pretendida com desempenho excelente.
O objetivo maior da monitoria é promover o engajamento dos estudantes no
cotidiano acadêmico, participando mais ativamente do processo de ensino-aprendizagem.
Assim sendo, o monitor participa de atividades de apoio ao professor e ao aluno em
diversas atividades propostas e colabora, também, na sugestão de novas metodologias,
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adquirindo experiências para sua futura prática docente, desenvolvendo suas habilidades e
competências. Desenvolvendo um trabalho de qualidade, supervisionado por professores
qualificados, o desenvolvimento dos alunos envolvidos nos programas de monitoria motiva
os demais estudantes no anseio de serem monitores.

6.3 Políticas institucionais e ações de estímulo relacionadas à difusão das
produções acadêmicas: científica, didático-pedagógica, tecnológica, artística
e cultural
A UNIGRANRIO conta com o Programa Institucional de Bolsas de Produtividade
em Pesquisa (PROPESQ), um programa de incentivo à produção Científica, Técnica e
Artística dos docentes da UNIGRANRIO, com prioridade para os projetos comprometidos
com a inovação para o desenvolvimento social e econômico da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro, mediante, entre outros instrumentos, a concessão de bolsa especial de
pesquisa, em quatro categorias distintas, dentro de suas respectivas especificidades. Os
editais são anuais, com renovação ou aprovação de novos projetos. Os critérios para
aprovação dos projetos se baseiam em três itens:
● Avaliação por Comitê PROPESQ/UNIGRANRIO.
● Avaliação por Consultor Ad-hoc externo.
● Avaliação pelo Comitê FUNADESP.

As Categorias de Bolsa PROPESQ

PROPESQ 1A — Bolsa de pesquisa destinada a professores dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu, com pontuação — no último triênio, de acordo com a área
CAPES do programa de pós-graduação – superior a 200 pontos, em regime de 40 horas
semanais e dedicação plena à UNIGRANRIO, participação mínima de 8 horas em curso de
graduação e, no mínimo, responsabilidade de orientação de 1 pós-graduando e 1 estudante
de iniciação científica. O valor da bolsa é equivalente a 50% do vencimento base, de sua
respectiva categoria funcional, em regime de 40 horas semanais.
PROPESQ 1B — Bolsa de pesquisa destinada a professores dos Programas de
Pós-Graduação stricto sensu, com pontuação — no último triênio, de acordo com a área
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CAPES do programa de pós-graduação - superior a 150 pontos, em regime de 20 a 40
horas semanais, participação mínima de 4 horas em curso de graduação e, no mínimo,
responsabilidade de orientação de 1 pós-graduando e 1 estudante de iniciação científica. O
valor da bolsa é equivalente a 25% do vencimento base, de sua respectiva categoria
funcional em regime de 40 horas semanais.
PROPESQ 1C — Bolsa de pesquisa destinada a docentes Doutores, professores de
Cursos de Graduação da UNIGRANRIO, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no
mínimo, a responsabilidade de orientação de 1 bolsista de iniciação científica. O valor da
bolsa de pesquisa corresponde ao equivalente a 5 horas semanais, de sua respectiva
categoria funcional.
PROPESQ 2 — Bolsa de pesquisa destinada a docentes Mestres, professores de
Cursos de Graduação da UNIGRANRIO, em regime de 15 a 40 horas semanais e, no
mínimo, a responsabilidade de orientação de 1 bolsista de iniciação científica. O valor da
bolsa de pesquisa corresponde ao equivalente a 5 horas semanais, de sua respectiva
categoria funcional.

6.4 Comunicação da IES com a comunidade e mecanismos de atendimento
aos estudantes
A

comunicação

na

UNIGRANRIO

coaduna-se

com

os

processos

de

desenvolvimento de uma imagem institucional consistente e o acesso do público às
informações sobre as atribuições que exerce na sociedade.
Para o atendimento institucional, o aluno conta com o UniRelacionamento, que é
integrado aos setores financeiros e de administração acadêmica.
O aluno pode, a qualquer momento, solicitar atendimento direto da Coordenação de
Curso, mediante agendamento, ou nos horários disponibilizadas para tal, podendo ser
presencial ou eletrônico, por meio de outra funcionalidade do Portal Educacional
denominada: “secretaria on-line”.
Os alunos são incentivados, no âmbito do curso, à participação em eventos
acadêmicos, científicos, culturais e de extensão, tanto em âmbito interno, quanto externo, e
recebem apoio mediante aprovação institucional.
O Portal Educacional da UNIGRANRIO é a principal ferramenta de comunicação,
atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores, funcionários e à
92

comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável eficiência e eficácia, à
comunicação entre todos que se envolvem no processo educacional, quer na esfera do
ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Nesse ambiente, alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e a
deles com os canais formais da Universidade.
A Ouvidoria, criada em 2003, funciona por meio do portal educacional, ela acata os
princípios de compreender e respeitar as necessidades, direitos e valores do corpo discente
e de toda a comunidade interna e externa da Instituição, garantindo, no trato das questões,
o princípio da impessoalidade e, quando necessário, também o da confidencialidade.
Nas situações requeridas pela condição do aluno e extraordinárias à competência da
coordenação de curso, o discente é encaminhado para atendimento no Núcleo de Apoio
Psicopedagógico ao Aluno – NAPA, que conta com serviço especializado que, conforme a
necessidade, indica ao aluno acompanhamento profissional específico.
A UNIGRANRIO compromete-se com a formação integral de seus alunos, levando
em conta suas peculiaridades pessoais, bem como suas indagações humanas e suas
necessidades, não apenas pelos conteúdos curriculares, mas também por toda uma vivência
universitária, em que cada um, coletiva ou individualmente, expressa-se de forma ética e
profissional.
Tendo em vista a importância, na missão da IES, da formação de cidadãos éticos e
profissionais competentes para o contexto atual, uma série de projetos e atividades de
apoio são oferecidos aos estudantes.
As políticas de apoio ao estudante na UNIGRANRIO são viabilizadas pelas
Pró-Reitorias, que implementam, junto às coordenações e outros departamentos gestores da
IES, as políticas de atendimento e relacionamento com os estudantes, por meio da
promoção, execução e acompanhamento de programas e projetos que contribuam para a
formação dos alunos, proporcionando-lhes condições favoráveis à integração na vida
universitária.
São resultados esperados:
● Maior integração entre os corpos discente e docente.
93

● Melhor efetividade do processo ensino-aprendizagem.
● Ampliação da autoestima e autoconhecimento do corpo discente.
● Maior inclusão socioprofissional dos estudantes ao mercado de trabalho, por meio
de estágios e parceria com organizações locais e regionais.
●

Melhor desenvoltura estudantil, por meio de programas de monitoria.

● Condições de acessibilidade, demandadas pelos alunos com necessidades especiais.
●

Corpo discente autônomo, tanto em seu processo de escolha profissional quanto
em seu processo de aprendizagem e crescimento pessoal.
A Coordenação de Curso tem o relacionamento com o aluno como uma de suas

principais atribuições, disponibilizando horários de atendimento, por meio da ferramenta
Collaborate em plantões semanais, ficando disponível para conversa ou atendimento
virtual. Além disso, o AVA e o Portal possuem central de mensagens, acessíveis por APP,
e o AVA tem a Comunidade do Curso, em que os alunos interagem com a coordenação,
são avisados de eventos e atividades e tiram dúvidas sobre as questões acadêmicas.
No âmbito institucional, o aluno conta com o UniAtendimento (Secretaria Virtual),
que integra os setores financeiros e de administração acadêmica, tendo à sua disposição
diversos requerimentos, serviços e documentos necessários ao bom desenvolvimento
acadêmico. No âmbito dos polos de apoio presencial, os estudantes contam com equipe de
atendimento capacitada para sanar dúvidas técnicas ou orientá-los nos canais de
comunicação institucional ou nos encaminhamentos que se fizerem necessários,
presencialmente, por telefone ou por e-mail.
A

UNIGRANRIO garante

aos seus

alunos acessibilidade arquitetônica;

acessibilidade comunicacional (adaptações na comunicação interpessoal oral e escrita,
incluindo língua de sinais, textos em Braille, software Dosvox e o uso de computador
portátil) e acessibilidade digital (AVA e Portal com recursos adaptativos). A acessibilidade
metodológica é caracterizada pela eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de
aprendizagem e de estudos nas atividades de aplicação no campo profissional, além das
ações comunitárias e de responsabilidades social. As metodologias e técnicas de
aprendizagem são priorizadas por meio do AVA, que segue dois conjuntos de padrões: a
Lei de Reabilitação, emitida pelo governo do Estados Unidos, e as diretrizes de
acessibilidade de conteúdo da Web (WCAG 2.0), emitidas pelo World Wide Web
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Consortium (W3C). Na equipe multidisciplinar, temos profissionais formados em Libras,
que contribuem com a produção do material didático. A acessibilidade instrumental é
garantida nos instrumentos e ferramentas.
O Programa de Nivelamento tem como objetivo propiciar aos ingressantes a
aprendizagem de conteúdos não assimilados no Ensino Médio e que são essenciais ao
aprendizado acadêmico, adotando metodologias que permitem a reorientação do processo
de ensino-aprendizagem e tecnologias que possibilitam o acesso em horários e locais de
acordo com o ritmo e a disponibilidade do aluno.
É ofertado para todos os ingressantes o módulo on-line denominado “Conhecendo a
EAD” para conhecer a plataforma. Há um encontro presencial para esclarecimento da
metodologia, do sistema de avaliação e das ferramentas comunicacionais, além do AVA.
Quanto aos conteúdos essenciais ao desenvolvimento do Curso, são disponibilizados
módulos de Língua Portuguesa, Matemática e Biologia.

Nas situações requeridas pela condição do estudante e extraordinárias à
competência da Coordenação, o discente recebe atendimento por áreas especializadas:

Setor de Bolsas e Benefícios ao Aluno (SEBBA) - Responsável pelo
gerenciamento do processo de concessão de bolsas de estudo, privilegiando alunos de
comprovada carência socioeconômica, com o intuito de facilitar sua permanência e
conclusão do curso. O SEBBA também orienta os alunos interessados em candidatar-se ao
ProUni - Programa Universidade para Todos, do qual a UNIGRANRIO é integrante. Esse
aluno passa por avaliação e acompanhamento permanente de Assistentes Sociais da
Universidade. A UNIGRANRIO também possui adesão ao Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior – FIES.

Núcleo de Sucesso do Estudante (NSE) - Setor responsável por um
relacionamento mais próximo com os discentes, monitorando e repassando informações
sobre a vida acadêmica. É um projeto multidisciplinar que, com base em análises sobre os
dados de nossos alunos, tais como o seu histórico, assiduidade nas atividades presenciais
e/ou acesso ao AVA, desempenho acadêmico, sua relação comercial com a Instituição

95

entre outros indicadores, busca potencializar, de forma positiva, a percepção do aluno e sua
experiência com a Universidade.
Como principais objetivos do NSE, podemos destacar três aspectos:
● Acompanhar a experiência do aluno na UNIGRANRIO, visando garantir a sua
satisfação com a Instituição.
● Funcionar como um polo de proatividade e vanguarda no relacionamento com os
alunos, utilizando ferramentas estatísticas na identificação de indicadores que
possam influenciar a experiência acadêmica do aluno, inclusive, como prevenção
da evasão.
● Servir de instrumento de retenção da nossa base de alunos, a partir da construção de
relacionamento e fidelização de médio e longo prazos.
Duas grandes frentes de trabalho do NSE foram construídas e implantadas em
2017:
1. Modelo Preditivo de Níveis de Risco que, segundo a análise histórica da base
de alunos, foram identificados alguns indicadores-chave com influência na experiência dos
alunos, tanto nos casos de evasão quanto de persistência.
O modelo pondera aspectos relativos ao desempenho acadêmico (notas), frequência
nas aulas, fase/período do curso e quantidade de boletos abertos/quitados. Com base em
uma fórmula preditiva, os alunos foram agrupados em cinco categorias de Níveis de
Riscos.
2. Sistema de Registro de Percepção dos Alunos que, desenvolvido a partir de
uma aplicação própria, permite garantir uma melhor integração entre os agentes e
parceiros do Núcleo, desenvolvendo uma aplicação para o relacionamento com o Corpo
Acadêmico, Departamento Financeiro, Marketing, o NAPA, entre outros.
Após registro, o encaminhamento para as áreas responsáveis é realizado de forma
automática (em tempo real), para que as ações proativas possam ser realizadas e
registradas, sempre focando na melhoria de experiência do aluno na Universidade.

Núcleo de Convênio e Estágio (NUCEN) - Setor responsável pelos convênios e
estágios curriculares e extracurriculares do curso. Sua função é a formalização dos
convênios e a orientação discente, relacionadas às atividades de estágio obrigatório e não
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obrigatório. O NUCEN gera os termos de compromisso de estágio, cuida da identificação
dos discentes nos campos de estágio, renova o seguro obrigatório individual e acompanha a
relação dos estagiários com os cenários de atividade prática. O NUCEN também atualiza
periodicamente o blog do estagiário, com informações sobre novos convênios, estágios e
concursos para estudantes, assim como mantém atualizadas as informações no AVA e dá
suporte aos professores e professores tutores que atuam na supervisão de estágio.
Vinculado ao NUCEN, funciona o Sistema de Gestão de Estagiários, que atende
alunos da Universidade e de outras Instituições que buscam oportunidades de estágio em
diversas áreas. Além disso, ele desenvolve parcerias com o setor produtivo, que resultam
em oportunidades de vivência profissional ao aluno, visitas técnicas e intercâmbio.

Núcleo

de

Internacionalização

-

Responsável

pelo

processo

de

internacionalização da UNIGRANRIO, que teve início com a adesão ao Programa Ciências
sem Fronteiras. Por meio da experiência significativa da participação dos alunos no
programa, em especial, o reconhecimento da experiência internacional para a inserção no
mundo profissional, a UNIGRANRIO ampliou a parceria com outras universidades e
instituições de interesse acadêmico no mundo. O Núcleo estabelece convênios de
cooperação acadêmica, técnica, científica e cultural com instituições reconhecidas no
âmbito internacional, possibilitando que professores e alunos possam participar de projetos
de formação, pesquisa, e intercâmbio no exterior. Da mesma forma, os alunos estrangeiros
são os novos beneficiários desses acordos internacionais e são acolhidos pela
UNIGRANRIO, tendo acesso a todas as atividades acadêmicas.

A Universidade considera importante o acompanhamento dos egressos, com a
finalidade de avaliar e atualizar o Projeto Político-Pedagógico dos cursos de graduação,
contando, para isso, com o apoio da DTI - Divisão de Tecnologia da Informação, que
mantém cadastro com todos os egressos dos cursos da Instituição. Por meio de
correspondência ou e-mail, os egressos são convidados a participarem de eventos realizados
pelo na Universidade, bem como de cursos de extensão e de pós-graduação.

As ações institucionais de contato e acompanhamento de egressos compreendem:
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●

Banco de dados dos egressos - A UNIGRANRIO mantém os dados

cadastrais dos egressos no Portal Acadêmico, por meio do qual realiza pesquisas e
mantém contato para divulgação de eventos como: palestras, seminários,
congressos, fóruns, workshops, entre outros.
●

Incentivos para novo acesso/reingresso - São incentivos praticados pela

Instituição: descontos para um segundo curso de graduação (reingresso); descontos
para cursos de pós-graduação.
●

Ações de integração entre alunos e egressos - Os Coordenadores

Acadêmicos convidam os egressos para apresentarem aos graduandos os trabalhos
que eles desenvolvem nas suas instituições/organizações, por meio de palestras ou
nas Jornadas Acadêmicas do curso; divulgam, presencial e virtualmente, a inserção
dos alunos formados no mercado de trabalho e incentivam a participação dos
profissionais egressos da UNIGRANRIO em projetos e atividades acadêmicas
desenvolvidas pela Instituição. Ainda, coletam depoimentos de egressos que
possuem destaque no mercado de trabalho e publicam nas redes sociais do Curso e
na Comunidade Virtual do Curso, mantida no Ambiente Virtual de Aprendizagem.
●

Recrutamento, seleção e contratação de egressos para a docência na

UNIGRANRIO - A Universidade mantém contato com os egressos divulgando as
vagas para contratação de docentes, preceptores e professores tutores, dando
preferência a eles nos processos de recrutamento e seleção.
●

Incentivos

para

retorno

e

permanência

para

egressos -

A

UNIGRANRIO, por meio do Núcleo de Sucesso do Estudantes (NSE), realiza
contato com alunos que se transferiram para outras instituições de ensino superior,
que desistiram dos seus cursos, que evadiram, que deixaram de renovar a matrícula
ou que trancaram a matrícula e não solicitaram o destrancamento após o tempo
definido no Regimento Geral da Universidade, propondo incentivos e realizando
ações que viabilizem o retorno aos estudos.
●

Incentivo à produção e à difusão do conhecimento e a cultura e a

ciência -Os egressos permanecem associados à Biblioteca Euclides da Cunha, com
registro em cadastro de egressos, e têm acesso a periódicos, livros, obras de
referência, mapas e a outros materiais disponíveis para consulta local.
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6.4.1 Política de publicação e editoração
Desde 1998, a Universidade vem desenvolvendo sua política de publicação e
editoração por meio da UNIGRANRIO Editora. Inúmeras obras foram publicadas com
vistas à socialização do conhecimento, para as comunidades interna e externa. Os
periódicos recebem registros do ISSN, e os livros são registrados no ISBN.
A UNIGRANRIO Editora atende às demandas de publicações, diante das
produções de docentes dos Institutos e Escolas da Universidade, usando, de forma prática,
moderna e objetiva, os recursos da Internet e a abertura possibilitada pelo Portal da
UNIGRANRIO. A UNIGRANRIO vem incrementando a edição de revistas eletrônicas de
cursos de diversas áreas do conhecimento da Instituição.
As orientações para a política de publicação e editoração da UNIGRANRIO
encontram identidade na ampliação e consolidação da dinâmica de produção da
UNIGRANRIO Editora; a captação de recursos para o atendimento da demanda por
publicações; e a obtenção de parcerias, visando à interação de autores de outras instituições
congêneres.

6.4.2 Política social
Preservada a concepção humanista culturalmente consolidada na UNIGRANRIO, o
desenvolvimento da política social consiste em valorizar a sua condição de agente da
Responsabilidade Social, quer na visão intramuros quer na visão voltada para além de seus
limites. Assumindo posição humanística, ela busca, simultaneamente, respeitar os direitos
individuais e o bem comum.

A proposta educacional da UNIGRANRIO não pode

prescindir da atuação ativa e comprometida desses segmentos que, ao organizar
adequadamente o seu trabalho, faz com que sua missão institucional se cumpra de forma
natural, como planejada.
O reconhecimento de sua Responsabilidade Social surge como uma consequência
natural da atuação dos diversos cursos, programas e segmentos da Instituição, fornecendo
uma transparente contribuição ao atendimento das expectativas e carências de seu público
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externo, configurando, assim, num projeto também cidadão, no que concerne ao
incremento do instrumental necessário à sua participação democrática e ao exercício da
cidadania.
Considerando a comunidade como parceira e não somente como usuária de seus
serviços, a UNIGRANRIO prossegue com seu trabalho, conquistando credibilidade,
consolidando seu propósito sociocultural de instituição de ensino superior e, ainda,
acompanhando os avanços sociais próprios do progresso da sociedade. Assim, almeja-se a
consolidação da Política Social na UNIGRANRIO mediante a criação e execução de
projetos e ações coerentes com o definido como seus pilares nos próximos cinco anos:
Sustentabilidade, Empreendedorismo e Empregabilidade. Desaparece assim o modelo
assistencialista presente e dominante nos tradicionais programas da Instituição. Ações e
benefícios voltados para a comunidade interna e a realização de projetos de apoio cultural,
de lazer e de desenvolvimento pedagógico voltados ao seu público continuam presentes.

6.4.3 Política de cultura
Uma instituição de ensino não está limitada às características de academia, no que
se refere à formação e produção intelectual; ela guarda a socialização dos saberes e
intervenção na sociedade como fornecedora de instrumentos próprios para a ação técnica e
cidadã da população, precisando ser um espaço de captação e irradiação da cultura. A
educação considera todas as formas de saber, de expressão, de artes e de qualquer
manifestação popular. Hábitos e costumes que revelam os valores e as práticas sociais de
indivíduos passam, conceitualmente, pela caracterização de cultura, o que certamente pode
trazer profunda e importante contribuição para a academia, e ser ponto de partida para
mudanças na sociedade.
Nesse sentido, fazendo-se da Universidade também um locus artístico e cultural, de
acordo com sua vocação e para o atendimento das reivindicações de suas comunidades, ela
estará contribuindo concretamente e validando as manifestações culturais em nível
regional, nacional e internacional.
A UNIGRANRIO já possui relacionamento com artistas diversificados e
disponibiliza ambientes para a realização de inúmeras atividades artísticas e culturais. Já é
um espaço musical regional e caminha para as demais atividades artísticas, buscando,
também, projeção nacional. Em tal contexto, é buscada a ampliação da Política Cultural na
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Universidade por meio da viabilização de locais para a realização de atividades culturais,
de esporte e lazer; de projetos teatrais e de cinema; da manutenção do Canto Coral; da
modernização das bibliotecas vistas como os maiores espaços culturais da UNIGRANRIO;
o desenvolvimento de talentos artísticos e a realização de fóruns regulares de arte e cultura.

7. POLÍTICAS DE GESTÃO
O modelo de administração universitária adotado pela UNIGRANRIO é o de colegiado,
pelo qual a IES promove a representação democrática dos segmentos que compõem a comunidade
universitária. A administração da UNIGRANRIO desenvolve suas ações com vistas na integração
dos dois níveis em que se desdobra a sua estrutura e na integração dos órgãos neles alocados. Na
administração superior, a IES conta com os

órgãos colegiados da Administração Superior o

Conselho de Ensino e Pesquisa e o Conselho de Desenvolvimento cuja composição e atribuições se
definem no Estatuto da Universidade. Os colegiados da administração acadêmica são de dois tipos:
os colegiados de unidade (escolas e institutos) e os colegiados de curso.
Os órgãos colegiados da administração acadêmica deliberam, em primeira convocação,
somente com a presença de metade dos seus membros e, em segunda convocação, com, pelo
menos, um quinto dos membros em condições de constituí-los
O CONSEPE se reúne quatro vezes por ano. O Conselho de Desenvolvimento, duas vezes ,
que é o mesmo número do colegiado de unidades acadêmicas, enquanto que os colegiados de curso
reunem-se quatro vezes ao ano.
Os colegiados superiores deliberam sobre questões de ordem estratégica e das políticas
institucionais, enquanto que os colegiados da administração acadêmica deliberam de questões que
envolvem o cotidiano e as rotinas inerentes às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Há

previsão de recondução dos membros, bem como de substituições periódicas. As decisões são
amplamente discutidas e o processo de adoção obedece os princípios da transparências, da
impessoalidade e da publicidade.

7.1 Políticas de gestão de pessoas
O processo de recrutamento e seleção está consolidado, tendo como objetivo atrair
profissionais comprometidos com nossos valores e com o projeto estratégico da
Universidade, e que demonstrem competências e técnicas desejadas para o desafio do
cargo. É importante destacar que o sucesso deste projeto deve ser compartilhado com os
Gestores e Coordenadores, parceiros efetivos deste trabalho.
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Para o recrutamento, além das mídias de divulgação, é usado o próprio banco de
currículo (trabalhe conosco) da Instituição, anúncios em Jornal, sites de carreiras. A
Instituição tem aderido às mídias digitais e continuará utilizando as redes sociais como,
Facebook, Twitter e LinkedIn, pois as vantagens desta divulgação são o baixo investimento
financeiro e a agilidade nos processos (rápida resposta).
Para a seleção, são utilizados vários métodos e técnicas na dependência da área, do
cargo e das competências a serem avaliadas.
A administração de pessoal, na UNIGRANRIO, está baseada no modelo de gestão
por competências, no qual são avaliados e desenvolvidos nos candidatos as posições na
Instituição, bem como no seu corpo docente e técnico-administrativo, conhecimentos,
habilidades e atitudes imprescindíveis e desejáveis para o alcance dos resultados,
traduzidos em objetivos e metas, constantes no PDI.
Sendo assim, do ponto de vista de seleção e contratação, neste ciclo do PDI,
continuarão sendo avaliados, de forma estruturada, o perfil do docente e do profissional
técnico-administrativo, segundo um conjunto de competências previamente definidas.

Processo Seletivo para o Corpo Docente

Os critérios de recrutamento e seleção adotados são os seguintes:

Titulação

Avaliação da titulação e do reconhecimento do curso, de
modo a atender às necessidades de especialistas, mestres e
doutores para os Cursos e para a IES.

Produção

Avaliação da quantidade e da qualidade da produção, visando
a melhor pontuação da IES diante dos órgãos reguladores.

Competências

Avaliação de competências para a prática do ensino, pesquisa
e extensão, bem como para o desenvolvimento na carreira
docente.

A sistematização e fases do processo seletivo:
Avaliação de currículo

Titulação, experiência, produção, localização de residência.

Prova situacional

Conhecimentos de docência superior e outros específicos que
se façam necessários.
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Entrevista individual

Avaliação de competências.

Prova de aula

Avaliação prática: conteúdo e forma.

Avaliação médica e
documental

O processo de recrutamento e seleção é estruturado a partir das seguintes informações:
Da Diretoria de Planejamento

Dados de crescimento da base de alunos, expansão para

Estratégico

unidades, abertura e novos cursos.

Da Gerência de Planejamento

Programação acadêmica semestral, segundo o calendário

Acadêmico

acadêmico, considerando a aprovação de contratação para
suprir a vacância em disciplinas e respectivas cargas horárias.

Resultados: Como resultado, deve-se ter, ao início de cada semestre, todas as
necessidades de contratação supridas.
Responsáveis: O processo de recrutamento e seleção docente é planejado e
executado pela Diretoria de Recursos Humanos com a participação direta dos
Coordenadores e diretores acadêmicos, que validam todas as fases do processo.

7.2 Políticas de formação e qualificação do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo

Lançado

em agosto

de 2011, o

Sistema

de Educação Corporativa

UNIGRANRIO - SEC foi criado com o objetivo de implantar o conceito de educação
corporativa na Universidade UNIGRANRIO, e tem como propósito desenvolver os
conhecimentos, habilidades e competências organizacionais e individuais, nos funcionários
– docentes e técnico-administrativo, alinhados ao interesse estratégico da Instituição
voltados para os Pilares Imagem e Crescimento.
O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO está alocado à estrutura
organizacional da DRH – Diretoria de Recursos Humanos, que estabeleceu, junto à
Reitoria, uma política e diretrizes a serem adotadas pelo Sistema de Educação Corporativa
(SEC) para os Empregados, Estagiários e Prestadores de Serviços da UNIGRANRIO.
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A educação corporativa compreende o conceito que orienta todas as atividades
realizadas para identificar, modelar, difundir e aperfeiçoar as competências essenciais para
o sucesso de uma organização. A partir de uma nova filosofia e de um novo desenho do
setor de T&D, a educação corporativa possibilita à UNIGRANRIO assumir a coordenação
da gestão do conhecimento. Além disso, ela busca gerir as atividades de T&D em perfeita
sintonia com as estratégias do negócio, atuando com todos os integrantes da cadeia
produtiva

e

de

relacionamentos

da

organização:

empregados

(docentes

e

técnico-administrativo), prestadores de serviços, fornecedores, clientes e comunidade.

Diretrizes do Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO
O

Sistema

de

Educação

Corporativa

da

UNIGRANRIO

deve

estar

obrigatoriamente voltado para:
● Elevar o nível de qualificação nas competências pessoais – genéricas e específicas
– dos empregados, estagiários, prestadores de serviço, bem como o nível de
comprometimento com o Planejamento Estratégico e com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, alicerçado ao Plano de Valorização Profissional,
por meio da formação de lideranças e na otimização dos recursos humanos e
financeiros.
● Colaborar com a melhoria da qualidade dos processos e da entrega dos serviços
organizacionais, além do aumento da produtividade.
● Contribuir para a divulgação e consolidação da marca e da imagem.
● Reforçar a Missão, Visão e os Valores da UNIGRANRIO.
● Tornar a UNIGRANRIO atrativa no aspecto de desenvolver e reter talentos.

O modelo do Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO prioriza o
desenvolvimento de ações, que tem como premissa:
● Focar nas necessidades do negócio, no comprometimento das políticas
institucionais, no engajamento aos objetivos estratégicos e na prática dos processos
organizacionais.
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● Atender, sob medida, cada grupo de competências e permitir a projeção na carreira,
conforme as necessidades da organização e individuais de desenvolvimento.
● Disseminar o conhecimento "em qualquer momento, em qualquer lugar“ e nas
práticas desempenhadas por cada área em “ir além da sala de aula”.
● Contar com a parceria interna de um corpo docente de professores (especialistas,
mestres e doutores), executivos, técnicos e parceiros externos.
● Possuir um sistema de avaliação que os fazem reconhecidos, tornando-os
consequente para o resultado da organização.

7.3 Ambiente de Relacionamento e Comunicação (ARCO)
A UNIGRANRIO, desde junho de 2015, possui um ambiente de relacionamento
corporativo, o ARCO. Baseado no Google Apps for work, esta inovação, em termos de
comunicação interna empresarial, é uma rede social, que gera informações oficiais da
Instituição em tempo real e conecta todos os professores e funcionários administrativos,
fazendo-os se engajarem cada vez mais na cultura, participando do dia a dia da Instituição.
Esta ferramenta conta com aplicativos de comunicação, armazenamento, colaboração e
gerenciamento, além do Google for education, dirigido aos alunos, que passaram a ganhar
acesso à plataforma para se relacionarem com a Instituição e se comunicarem com os
professores, por meio do Google classroom.

São objetivos do ARCO:
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● Comunicar intensamente sobre os temas relacionados à Instituição e de relevância
para os funcionários e para o negócio.
● Facilitar o relacionamento entre os colaboradores da empresa.
● Desenvolver um ambiente colaborativo propício para a divulgação de informações
de comunicação interna e externa, estimulando a troca, não só entre os
colaboradores e a empresa, mas, entre em si.
● Proporcionar diversidade de ideias e inovação, podendo incluir os colaboradores de
todas as áreas e outros stakeholders, que juntos, deverão construir uma única
empresa e marca.
Para a utilização de toda esta tecnologia, é realizado um trabalho de planejamento
da comunicação interna, que define o que deve ser veiculado semanalmente, bem como
uma moderação de toda rede social, de modo a estar todos os colaboradores cada vez mais
próximos e integrados com uma comunicação consistente e consequente com os objetivos
da UNIGRANRIO.
● O sistema atua como uma rede de comunicação interna e pode ser acessado de
todas as unidades da UNIGRANRIO.
● Com o ARCO, é possível compartilhar qualquer dado da UNIGRANRIO no
Google Docs, como por exemplo, objetivos de cada área, notícias relacionadas ao
ramo educacional, gerenciamento de arquivos e o que acontece na rotina de
trabalho. Com o repartimento dessas informações, é possível facilitar o cotidiano de
todos nós.
● A diminuição do uso de papel por conta da intranet, além de contribuir com o nosso
meio ambiente, ainda reduz os gastos. Como os dados são atualizados
constantemente, há uma significativa redução das despesas com a impressão.
● O Arco possibilita aos funcionários ter o acesso rápido a qualquer dado que seja
necessário para a solução de um problema ou para a conclusão de um relatório, por
exemplo.
● O Arco é muito fácil de ser usado por ser intuitivo e interativo.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As diretrizes acadêmicas e político-pedagógicas oferecem diretrizes para o
alcance dos objetivos da Universidade e contribuem para o cumprimento da sua missão
institucional. Vê-se, portanto, que as diretrizes refletem planejamento e ações voltadas
para a aplicabilidade dos conceitos de sustentabilidade, empreendedorismo e
empregabilidade, já suficientemente alicerçados na UNIGRANRIO. Considerando as
características de planejamento e os propósitos institucionais. O PPPI deve submeter-se
a uma avaliação continuada da qual podem ser gerados aperfeiçoamentos e atualizações
na proposta de formação humana e integral da UNIGRANRIO
Acatando essa orientação, os Planos de Ação das Escolas e dos Institutos, os
Projetos Político-Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-graduação e os Planos de
Trabalho (nos quais se incluem, obrigatoriamente, para os docentes, os Planos de Ensino)
deverão ser previamente aprovados pelos órgãos competentes e todos, sem exceção,
estarão utilizando o material fartamente encontrado nos três grandes pilares da
UNIGRANRIO, definidos para o período de vigência do PDI.
Os

projetos, planos, currículos, programas e as atividades complementares

buscam promover a ideia do sustento econômico como vetor da equidade social e
equilíbrio ambiental, práticas de negócios e processos operacionais, objetivando o
alcance e manutenção da qualidade de vida pessoal e planetária (sustentabilidade). Os
projetos, currículos, programas e as atividades complementares buscam promover a
criação da cultura, o desenvolvimento das habilidades e das atitudes necessárias à
formação da competência empreendedora, capacitando seus alunos a transformar ideias
em ações e conduzir suas carreiras (empreendedorismo). E os projetos, planos, currículos,
programas e as atividades

complementares buscam a adequação às demandas da

sociedade e à promoção da autonomia profissional e intelectual dos alunos
(empregabilidade).
Assim, nada há de ser programado ou executado sem que se constate a presença
da “relação ética e transparente da organização com todos os públicos com os quais ela se
relaciona e pelo estabelecimento de metas organizacionais compatíveis com o
desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais
para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais” (Instituto Ethos).
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O PPPI propugna que os objetivos político-pedagógicos estejam alinhados às
ações, as metas e os prazos definidos, harmonizados com o fortalecimento da imagem, da
empregabilidade, da sustentabilidade, da gestão consciente, responsável e, sobretudo, com
a missão, visão e valores da UNIGRANRIO.
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