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1.

APRESENTAÇÃO

Este Relato Institucional da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy”, referente ao ano de
2018, foi elaborado sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e se baseia na Nota Técnica
INEP/ DAES/CONAES nº 62, publicada em 09 de outubro de 2014, na qual foram apresentadas diretrizes para a
elaboração do relato institucional das Instituições de Educação Superior.
As informações contidas neste documento emergiram da coleta, análise e providências em relação aos dados
quantitativos e qualitativos, que foram trabalhados pela CPA com a participação de diversos outros segmentos
(acadêmicos e administrativos) da UNIGRANRIO, os quais colaboraram na construção deste documento.

2.

HISTÓRICO DA IES

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO - é uma instituição de ensino superior
mantida pela Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura, entidade legalmente constituída e registrada
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (RJ). O embrião da futura universidade surgiu em 1972, inicialmente
como Instituto Superior de Estudos Sociais, com a oferta dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Em
1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras Grande Rio, com os cursos de Pedagogia e Letras.
Na década de 1980, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e Farmácia, que passaram a integrar
a Faculdade de Ciências da Saúde do Grande Rio. Posteriormente, as Faculdades e o Instituto passaram
a
denominar-se Faculdades Unidas Grande Rio, estabelecendo a integração, ainda, do curso de Ciências, com
habilitações em Biologia, Matemática e Química. Em julho de 1992 começa a ser realizada a reestruturação
desse curso, que foi desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, Química e Ciências
Biológicas.
O reconhecimento como Universidade UNIGRANRIO se deu por meio da Portaria MEC n° 940, de 16 de junho
de
1994. Nesse ano, foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo Bilíngue. Em 1995, a
Universidade criou o curso de Medicina Veterinária e incorporou a habilitação Português-Espanhol ao curso de Letras.
A década de 1990 marcou um intenso crescimento da UNIGRANRIO, com a oficialização dos seus campi-sede: o
primeiro em Duque de Caxias (principal); outro no município de Silva Jardim e, por fim, a unidade da cidade do
Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n° 2.299, de 22 de dezembro de 1997, que aprovou as alterações
do Estatuto da UNIGRANRIO, ratificando a existência desses três campi-sedes.
Hoje, a UNIGRANRIO tem suas áreas de conhecimento consolidadas. Além dos cursos de Odontologia, Enfermagem,
Farmácia, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária, foram criados, em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia. Em
2001 foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio de cursos foi ampliado com o lançamento do
Curso Superior de Tecnologia em Exploração de Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e licenciatura em Informática.
Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição e as licenciaturas em Artes Visuais e História, que
contribuíram para o enriquecimento da formação de professores para a educação básica. Em seguida, também
passou a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e em Marketing. Ainda
em 2004, a expansão da UNIGRANRIO prosseguiu por meio da parceria com dois tradicionais colégios de
Duque de Caxias, que se somaram às demais unidades de ensino da Universidade. Atualmente, essas unidades
têm os cursos incorporados ao complexo educacional da sede, em Duque de Caxias.
Em 2005, foram ofertados os Cursos Superiores de Tecnologia em Radiologia e em Gestão Ambiental. Já em
2006, foram criados os cursos de Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Engenharia de Produção,
Engenharia de Petróleo e Gás, e os Cursos Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética, e em Logística.
Atenta às solicitações do mercado de trabalho e sem descuidar de seu compromisso de oferecer educação de
qualidade, em 2011, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol de cursos o de Bacharelado em Engenharia
Química, e os Superiores de Tecnologia em Moda, em Gestão Financeira, em Redes de Computadores e em
Design Gráfico. No primeiro semestre de 2012, foram iniciados os cursos de Bacharelado em Engenharia Civil,
Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social (Jornalismo) e Teologia.
Em 28 de maio de 2012, foi publicado o Ato de Recredenciamento da Universidade, Portaria MEC n° 690, de 28
de maio de 2012. Em 2014, a UNIGRANRIO passou a ofertar os cursos de Biomedicina e de Engenharia
Ambiental. O referido ano constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO, graças ao credenciamento
da Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância (EaD), mediante Portaria nº 159, de 19 de
fevereiro de 2014, com a autorização do Curso de Administração e do lançamento do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Recursos Humanos, além da oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu, nessa mesma modalidade.
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Entre 2014 e 2019 a UNIGRANRIO consolidou um portfólio de 24 cursos de graduação, cuja relação com os
respectivos atos legais encontra-se no Anexo 1.
Em dezembro de 2015, a UNIGRANRIO decidiu inovar por meio da oferta de cursos de Pós-graduação lato
sensu e de extensão. Com o nome de “Nova Pós-UNIGRANRIO”, o programa é focado na oferta de cursos em
todas as áreas do conhecimento humano, sob demanda, na velocidade do mercado, com ênfase na prática. O
escopo desse programa é a educação continuada e o público-alvo é composto por alunos egressos da graduação
e por profissionais de mercado que buscam um upgrade em suas carreiras.
Em 2016, foi lançado o curso de Psicologia, que completou o portfólio da área de saúde, expandindo-se
depois por mais dois campi (Rio de Janeiro e Nova Iguaçu).
Em 2018 houve o lançamento de quatro novos cursos de graduação: CST em Processos Gerenciais e Letras Português, na sede, Direito e Odontologia, no campus Nova Iguaçu, que também acolheu o lançamento de
Nutrição, Fisioterapia e Biomedicina.
Sem dúvida, o acontecimento mais marcante foi o recredenciamento institucional, com a visita da Comissão Avaliadora
em julho de 2018 e a obtenção do CI 4 com os seguintes conceitos por eixos: Eixo 1 = 4,60; Eixo 2 = 4,00; Eixo 3 =
4,39; Eixo 4 = 4,00; Eixo 5 = 3,88; Conceito Final = 4,00.
Ao mesmo tempo em que a UNIGRANRIO se dedica à atualização do PDI, a instituição se organiza para escrever uma
importante página da sua história, que é o êxito no processo de recredenciamento na modalidade a distância, iniciado com o
respectivo protocolo em outubro de 2018.

3. RESULTADOS OBTIDOS PELA IES NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS

O ensino de graduação passou por 10 visitas in loco em 2018 logrando êxito em todos os processos de
reconhecimento. Houve uma evolução nos conceitos obtidos no conjunto das avaliações com predominância
dos superiores (4 e 5): CC médio de 4,6 (2017); 4,25 (2018) e 4,57 (primeiro semestre de 2019). Os
relatórios finais de avaliação emitidos pelo MEC são objetos de análise para a coordenação do curso,
representantes da CPA, NDE e administração superior, de onde são definidas providências para a melhoria
contínua do curso e a difusão de boas práticas para os demais. A avaliação prévia do Enade – uma inovação
na relação avaliação externa x interna – é um questionário elaborado pela CPA que simula o questionário
Enade. Ele foi coletado no primeiro semestre e foi agregado à ambientação dos alunos com o processo de
avaliação externa. Também foi importante para antecipar tendências de resposta e tornar possível trabalhar,
com os alunos inscritos, o esclarecimento de determinadas dimensões avaliativas e conscientização para o
preenchimento responsável das respostas. No âmbito da graduação, houve importantes realizações no
quadriênio 2015-2018, com reflexos esperados para os anos seguintes. O Projeto Político-pedagógico
Institucional (PPPI) foi revisitado para que, por meio dele, houvesse um avanço na consolidação de um
modelo de ensino baseado em matriz curricular integrativa, na articulação entre ensino, pesquisa e extensão a
partir dos PPC, na incorporação crescente de tecnologias às práticas pedagógicas, de metodologias ativas de
aprendizagem e avanços na sistematização do modelo UNIGRANRIO de educação a distância.
No primeiro semestre de 2019 foi publicada a portaria com a elevação do conceito CAPES para o Programa de
Pós-graduação em Administração – Metrado e doutorado – Conceito 5.
No anexo 2 estão informados os CC obtidos no período do PDI com atualização até junho de 2019. No
anexo 3 estão informados os CPC dos cursos no período do PDI vigente até junho de 2019, lembrando que
os cursos em EaD ainda não fizeram Enade, logo, não têm CPC. No anexo 4 estão informados os cursos de
pós-graduação stricto sensu, com os últimos conceitos obtidos na CAPES e respectivos atos legais.
O IGC se manteve estabilizado no faixa 3 durante o triênio, considerando a vigência do PDI atual, com
perspectivas de manutenção do viés de alta em 2018, com divulgação programada para o último trimestre.
Seguem os resultados apurados no IGC Contínuo por ano: 2015 = 259; 2016 = 273; 2017 = 284 –
Elevação de 25 pontos no triênio apurado dentro da vigência do PDI.

4.

PROJETOS E PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO

Este item traz um breve relato do desenvolvimento dos projetos e processos de autoavaliação (avaliação interna)
que culminaram na elaboração do relatório da CPA, considerando os resultados do relatório de autoavaliação de
2018.
O planejamento estratégico da CPA é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional da
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UNIGRANRIO, pois a instituição pretende que a autoavaliação seja um processo sistemático, regular e
permanente, que produza efeitos na melhoria da qualidade institucional por meio da integração dos resultados
obtidos no processo com as diversas esferas de atuação e processos decisórios de gestão na Universidade. Dessa
forma, a CPA pode, efetivamente, contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, administrativo
e, especialmente, para o planejamento da gestão institucional. Nesse sentido, a CPA da UNIGRANRIO atua com
escopo no SINAES e se posiciona como parceira no desenvolvimento da Universidade.
As metodologias, princípios (standards), cronogramas e metas fazem parte do Projeto de Autoavaliação
Institucional da UNIGRANRIO. Esse projeto procura harmonizar as 10 dimensões avaliativas, definidas pelo
SINAES, e os macroelementos organizacionais, definidos pela instituição em seu PDI, buscando encontrar a
interseção entre essas variáveis, compreendendo-as como confluência de situações e/ou aspectos comuns que
necessitam, por suas características definidas, de medidas de intervenção ou de realce estratégico da Instituição.
O processo de autoavaliação considera os cronogramas do planejamento estratégico da IES e os standards
da avaliação: Participação (de todos os segmentos da comunidade acadêmica e representação da
comunidade externa); Transparência (garantia, em todas as suas atividades, de que será assegurada a
publicidade de todos os procedimentos); Globalidade (de resultados, de forma que expressem uma visão
de conjunto da Instituição) e Gradualidade (processo em que a incorporação das diferentes dimensões se
dá com base em uma maior ou menor complexidade).
O processo de autoavaliação se organiza entre as ações de curto e médio prazos e aquelas que são de
caráter permanente. Nas ações de curto prazo, estão o apoio às demandas da regulação da Educação
Superior para as avaliações externas, tais como visitas de verificação in loco e Enade. Entre as ações de
médio prazo, estão as pesquisas e estudos relacionados ao desenvolvimento da organização. As ações de
caráter permanente são fundamentalmente aquelas relacionadas às 10 dimensões avaliativas estabelecidas
pelo SINAES. As ações relacionadas à avaliação das dimensões são inseridas em programações anuais,
homologadas pelo coletivo da CPA, divulgadas para a comunidade e revisadas periodicamente, de acordo
com os resultados e os impactos desejados na IES. Todas as ações de coleta e análise dos dados são
definidas com base em referências teórico-metodológicos e têm suporte de recursos de informática que
são disponibilizados à Comissão, com destaque para os questionários eletrônicos e a inserção da CPA no
portal, site, AVA e nas mídias sociais da IES
No anexo 5 encontram-se as providências decorrentes do processo de autoavaliação. Do ponto de vista do
desenvolvimento institucional, merecem destaque as seguintes ações iniciadas em 2018 com
desdobramentos em 2019, como resultado da autoavaliação dos documentos institucionais: atualização do
PDI (Aditamentos 1 e 2) e revisões do Regimento Geral e do Projeto Político Pedagógico Institucional. Houve
providências no aprimoramento de políticas acadêmicas e de suporte aos serviços educacionais –
Informática, Marketing/Comercial, Infraestrutura, Recursos Humanos e Biblioteca, que serão mencionadas à
frente.

5.

DIVULGAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A autoavaliação da UNIGRANRIO é uma reponsabilidade institucional com participação de todos e sistematizada
pela CPA, a qual, ao longo de 15 anos de sua constituição, vem aprimorando as formas de análise e
divulgação dos resultados. Dessa maneira, ela busca combinar técnicas e recursos para elaborar, aplicar
instrumentos e fazer a análise dos resultados.
Para a análise dos resultados a CPA utiliza avaliações estatísticas e de conteúdo. Relatórios analíticos são gerados e são
discutidos entre os pares e com a comunidade por meio de reuniões devolutivas. A divulgação desses resultados se dá
por meio de recursos tradicionais, como cartazes e reuniões devolutivas com a comunidade. É pertinente citar
algumas inovações: usodas mídias digitais, como e-mail marketing, blog, WhatsApp e conteúdo na web. São
realizadas as principais ações de sensibilização e mobilização para a participação nas avaliações de escala, ou
seja, aquelas em que a Comissão coleta a maior massa de dados para fazer o autoestudo. Considerando que 64%
dos alunos da UNIGRANRIO estão na faixa de 16 a 25 anos, a alta tendencial das matrículas de EaD e que
77% acessam a internet, preferencialmente, por meio do smartphone, a utilização das mídias sociais via web e
dispositivos móveis pareceu ser o caminho mais indicado para se estabelecer uma proximidade com esse público.
Por meio do website e do blog são disponibilizadas as principais informações, os resultados das pesquisas e as
devolutivas com as providências (Ver: http://unigranrio.com.br/comissoes/resultados-cpa.php). No blog,
especificamente, mantém-se uma comunicação mais instantânea, dando preferência para a cobertura de
eventos produzidos pela CPA ou externos, que tiveram a participação de algum de seus membros. O e-mail
marketing tem o objetivo de gerar uma mobilização para os eventos e pesquisas específicas, enquanto o
WhatsApp proporciona a devolutiva imediata diante de alguma demanda mais urgente da comunidade, além de
manter a mobilização dos membros da Comissão (alunos, professores, funcionários e representantes externos)
por meio de um grupo específico criado no aplicativo. Com o apoio das mídias, é possível organizar o ciclo de
avaliações in loco, em que representantes da Comissão visitam os campi, unidades e polos, estabelecem uma
comunicação mais direta com os alunos por meio dos grupos focais. Para o ano de 2019 estão previstas reuniões
com uso de webconferências, no AVA.
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Tanto as etapas de planejamento, quanto as devolutivas foram realizadas com o uso dos canais citados. Em
2018, foram feitas 15 visitas na sede e fora dela ao longo de 3 meses, nas quais a CPA pôde interagir
presencialmente com a comunidade e esclarecer as providências tomadas a partir dos resultados da
autoavaliação.
A CPA utiliza diferentes instrumentos de coleta e seleção de dados. Os principais são os questionários
qualiquantitativos (com análise estatística e utilização da escala de Likert) e os grupos focais (com uso da
técnica de análise de conteúdo). Os questionários são disponibilizados sempre em meio eletrônico, via Portal
Acadêmico ou por meio de um link direcionado para o Survey Monkey. Os resultados das avaliações externas
são divulgados com o apoio das Pró-Reitorias envolvidas, além da área de Regulação e Avaliação da Reitoria.
Nas avaliações externas, a CPA participa de reuniões de avaliação e atua em ações corretivas com os cursos
envolvidos. Os resultados são igualmente expostos, de maneira aberta, por meio de seu principal
instrumento de divulgação: o site da CPA.
Para o relato de providências, a CPA adota, como inovação, a carta devolutiva que, além de ficar disponível
eletronicamente no Portal do Aluno, é reproduzida e fixada em murais, salas de professores e demais espaços de
grande circulação. Outras formas de divulgação dos resultados são: o grupo de pesquisas Observatório de
Avaliação; Gestão e Políticas Educacionais, que produz conhecimento sobre avaliação, com base nos dados que
emergem da práxis avaliativa (ver artigos publicados em: http://unigranrio.com.br/comissoes/publicacoescpa.php); e a participação de eventos externos e internos, em que os resultados das autoavaliações e avaliações
externas são divulgados e as análises e reflexões avaliativas podem ser validadas pela comunidade científica. No
quadriênio 2015-2018, o grupo de pesquisa publicou/apresentou 14 trabalhos científicos que foram um resultado
da reflexão sobre a práxis avaliativa. A outra inovação do trabalho de divulgação de resultados ocorreu no
final do ano de 2018 com a entrega do Prêmio Prof. Lindonor Gaspar de Siqueira aos cursos que mais se
destacaram em percentuais de participação nas seguintes categorias: graduação – por escola; pós-graduação lato
sensu; mestrado; doutorado e EaD. Na oportunidade, a CPA lançou o livro Autoavaliação institucional: uma
coletânea da CPA da UNIGRANRIO pela Editora Lumen Juris (262 p.).7
a. Ações de apoio ao docente:
As ações de apoio ao docente têm escopo na gestão de talentos e são articuladas em dois eixos principais:
gestão do clima organizacional e desenvolvimento de pessoas. O principal elemento da gestão do clima é a
atuação da IES como universidade socialmente responsável, atenta às demandas da comunidade interna e do
entorno. Neste sentido, o destaque pode ser dado às ações que envolvem a qualidade de vida no trabalho e
as políticas de benefícios (legais e espontâneos), com ênfase nos Planos de saúde coletivos (médico e
odontológico), seguro de vida, empréstimo consignado e convênios (farmácia e SESC). No eixo do
desenvolvimento, o destaque é o SEC (Sistema de Educação Corporativa), criado com o objetivo de
implantar o conceito de educação corporativa na Universidade UNIGRANRIO com o propósito de desenvolver
os conhecimentos, habilidades e as competências organizacionais e individuais nos funcionários (docentes e
técnicos-administrativos), alinhados ao interesse estratégico da Instituição a fim de sustentar os pilares Imagem
e Crescimento. O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO deve ter como objetivos,
obrigatoriamente:
• Elevar o nível de qualificação nas competências pessoais, genéricas e específicas, dos funcionários e das
lideranças, e do comprometimento com o Planejamento Estratégico e com o Plano de Desenvolvimento
Institucional.
• Colaborar com a melhoria da qualidade dos processos e da entrega dos serviços organizacionais.
• Contribuir para a divulgação e consolidação da marca e da imagem.
• Reforçar a missão, visão e os valores da UNIGRANRIO.
• Tornar a UNIGRANRIO atrativa por valorizar o desenvolvimento e retenção de talentos.
O modelo do Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO é fundamentado pelo desenvolvimento
de programas que:
• Focam nas necessidades do negócio e no respeito às regras do segmento e às obrigações institucionais.
• Proporcionam aprendizagem baseada no alinhamento ao negócio, no comprometimento às políticas
institucionais, no engajamento aos objetivos estratégicos e na prática dos processos organizacionais.
• São estruturados sob medida, para atender a cada grupo de competências e projeção na carreira,
conforme as necessidades da organização e individuais de desenvolvimento.
• Têm como premissa a disseminação do conhecimento "em qualquer momento, em qualquer lugar".
• São valorizados por contar com um corpo docente (especialistas, mestres e doutores), bem como
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executivos, técnicos e parceiros externos.
• São reconhecidos pelo seu sistema de avaliação, tornando-os essenciais para o resultado da organização.
O Sistema de Educação Corporativa da UNIGRANRIO pertence à estrutura organizacional da DRH – Diretoria
de Recursos Humanos. Os programas estão agrupados de acordo com o foco/área de atuação, tais como:
Programa de Formação Profissional
Compreende as ações de formação em educação superior (cursos tecnológicos ou graduação plena) e de
Pós-Graduação (lato sensu e stricto sensu).
Programa de Capacitação e Treinamento
Compreende as ações educacionais que visam suprir o aperfeiçoamento e a atualização dos funcionários por meio
do desenvolvimento de competências técnicas específicas para o bom desempenho das funções atuais e habilitação
para novas atividades e cargos. Nesta modalidade, os cursos devem ter carga horária máxima de 120 horas.
Programa de Formação e Desenvolvimento de Liderança
Compreende as ações educacionais para a formação e desenvolvimento de gestores de todos os níveis da
estrutura organizacional, bem como de líderes de pessoas e projetos, reconhecidos por sua senioridade, com
foco no desenvolvimento das competências estratégicas e de gestão.
Programa de Eventos Científicos e Técnicos
Os eventos científicos e técnicos são estruturados na forma de Jornadas, Fóruns (destinados à apresentação de
trabalhos de pesquisa) e Congressos e Simpósios (em que não há exigência de apresentação de trabalho).
Programa de Formação de Talentos
Compreende as ações educacionais orientadas para a identificação, formação e desenvolvimento de talentos,
tais como: programa de estágio, programa trainee, menor aprendiz, entre outros de mesma natureza.
Programa Institucional
Ações educacionais de fortalecimento da marca, alinhamento à cultura organizacional e engajamento aos
objetivos estratégicos. Estão incluídas, também, as ações de endomarketing e gestão de clima.
Público-alvo do SEC UNIGRANRIO
Funcionários: docentes e técnico-administrativos, estagiários e prestadores de serviços.
Parceiros do SEC UNIGRANRIO.
Funcionários: docentes e técnico-administrativos, estagiários e prestadores de serviços.
Resultados
As ações destinadas para o público docente são desenvolvidas em parceria com as Pró-Reitorias. No ano de
2018, foram computados 52 eventos de treinamento para docentes que envolveram 1054 participantes e
totalizaram 66.402 horas.
b. Ações de Infraestrutura e Atendimento:
A UNIGRANRIO possui uma política de comunicação coerente com a comunidade interna, com a missão, a
Visão e os Valores institucionais expressos no PDI, pois entende que a comunicação interna é a chave para a
gestão participativa e a disseminação do sentimento de pertencimento que caracteriza o seu corpo social.
Como instituição universitária, a IES está atenta às novas formas de comunicação, investindo no
desenvolvimento de plataformas que favoreçam a efetividade da comunicação na comunidade universitária.
São destaques:
• Canal UNIGRANRIO: Uma plataforma na web que comporta rádio, TV e serviços de Streaming, a
partir de conteúdo próprio desenvolvido por alunos e professores. Pelo canal, é possível acompanhar
Clipping, notícias do campus e do entorno, bem como entrevistas, transmissão (lives) de eventos em
quaisquer campi ou Polo de Apoio Presencial, entre outras possibilidades.
• ARCO - Ambiente de Relacionamento Corporativo: Projeto compartilhado entre a DTI, DRH e Diretoria
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de Marketing, que permite à comunidade interna acompanhar os principais acontecimentos nos campi,
bem como postar matérias, opiniões, campanhas institucionais e compartilhar conteúdo. O ARCO
funciona em uma das plataformas da Google e tem como principal função integrar o corpo social, sem
barreiras geográficas ou departamentais.
• App UNIGRANRIO: Com o conceito de que a IES pode estar "na palma da mão", o aplicativo foi criado
na própria instituição, a fim de otimizar algumas funcionalidades do Portal Acadêmico e incorporar novas
tecnologias, como o GPS que ajuda na localização do campus.
• NSE – Núcleo de Sucesso do Estudante: Iniciado no último trimestre de 2017, é um projeto
multidisciplinar que permite potencializar, de forma positiva, a percepção do aluno e sua experiência
com a UNIGRANRIO, com base em análises sobre os dados desse aluno, tais como o seu histórico,
assiduidade em sala de aula e/ou acesso ao AVA, desempenho acadêmico, sua relação comercial com
a Instituição, entre outros indicadores. Ele se sustenta por um sistema de comunicação multidirecional
que interliga dados dos diferentes canais de atendimento a uma inteligência acadêmica/administrativa
que, em última instância, atua no sucesso do estudante, antes (candidato), durante (acadêmico) e
após (egresso ou reingresso), de maneira que a UNIGRANRIO continue atuando na melhoria de
qualidade de vida.
A transparência, o relacionamento, o acesso direto às informações e a simplicidade dos processos são os
princípios da comunicação da UNIGRANRIO com a comunidade interna, sendo constantemente avaliados por
diferentes canais, por meio de dados obtidos com a CPA e a Ouvidoria.

6.

PLANO DE MELHORIA COM BASE EM PROCESSOS AVALIATIVOS

• Foi dada continuidade à avaliação do cumprimento das metas estipuladas no PDI, em especial:
garantir a continuidade na efetiva aplicação do autoestudo no processos de planejamento e gestão da
organização (Nota Técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065); e aperfeiçoar os instrumentos de governança
corporativa e de gestão institucional, tendo como finalidade a garantia do binômio eficácia operacional
e sustentabilidade financeira da IES, via fortalecimento do Conselho de Administração, dos colegiados,
da disciplina orçamentária e do EBTDA.
• Foi instituído, pela PROGRAD, a inserção de ações baseadas nos resultados das avaliações externas
(ENADE e de órgãos profissionais, quando houver) no Plano de Ação da Coordenação de Curso,
seguindo o modelo PDCA, com o objetivo de identificar as fortalezas e as fragilidades nos Cursos de
Graduação e realizar ações pedagógicas e administrativas que garantam a melhoria contínua dos
indicadores de qualidade do Curso. As ações planejadas, assim como seus resultados, são
acompanhadas pela Pró-Reitoria e são objetos do processo de avaliação de desempenho dos
Coordenadores.
• A IES deu continuidade à melhoria da percepção de qualidade dos serviços administrativos e
educacionais, e da excelência acadêmica, por meio de: aperfeiçoamento do Núcleo de Sucesso do
Estudante (NSE); atendimento às fragilidades identificadas no processo de avaliação institucional de
2017, nas avaliações de curso (visitas in loco) e no acompanhamento do “Coleta Capes” (Plataforma
Sucupira) e incremento das táticas de comunicação interna e externa, por meio de um plano de
Comunicação e Marketing iniciado em 2018.
• A capacidade da rede de Internet da Universidade foi dobrada, partir do campus sede, indo para 1 Gb.
• O acervo bibliográfico dos cursos de EaD foi totalmente convertido para livros e periódicos virtuais.
• No quadriênio 2015-2019 foram realizados treinamentos para o desenvolvimento do pessoal técnicoadministrativo e docentes, incluindo o corpo tutorial. O detalhamento consta no item 8 deste relato.

7.

PROCESSOS DE GESTÃO

Conforme expresso no PDI, 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 demais órgãos colegiados têm as suas atribuições definidas no Estatuto da
Universidade, e os Órgãos Suplementares são regulamentados pelo regimento e normas emanadas do Conselho
de Ensino e Pesquisa – CONSEPE.
O modelo da gestão universitária é a organização colegiada com participação de professores, técnicos,
estudantes e sociedade civil organizada, com indicação por pares e recondução de seus membros, desde que
previsto em regimento. Os colegiados têm reuniões com periodicidade definida e pautas previamente
divulgadas, como decisões e encaminhamentos registrados em ata.
A relação com a entidade mantenedora é disciplinada por uma relação empresarial, considerando a atividade
educacional como de finalidade social, que produz empregos, gera renda e precisa ser sustentável.
Compete à entidade mantenedora, o aporte de recursos, a aprovação do orçamento proposto pela Mantida, do
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PDI, dos valores de mensalidade e demais serviços educacionais pertinentes.
A estrutura organizacional da Mantida obedece aos seguintes princípios:
• Unidade de patrimônio e administração.
• Interdisciplinaridade como requisito para a consolidação de saberes especializados e para a sua aplicação, a
partir da articulação de conteúdos comuns e de conhecimentos gerais.
• Racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos.
• Flexibilidade de métodos e critérios, com vistas às diferenças individuais dos alunos, às peculiaridades locais e
regionais, e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa.

8.

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL

A UNIGRANRIO, a partir do aditamento ao PDI de final de 2016, operou um processo de melhorias, que segue as ações
voltadas para a sustentabilidade financeira, que se desdobraram em cinco projetos:
8.1 - Aumento de vagas: Em função do “bônus regulatório” - decorrente dos elevados conceitos obtidos nas avalições
externas e pela absoluta regularidade da IES junto ao sistema federal de educação superior. A UNIGRANRIO vem sendo
autorizada a expandir cursos de graduação fora de sede sem visitas, e promover aumento de oferta de vagas. Em 2018,
foram contemplados aumentos de vagas nos seguintes cursos: Medicina – Duque de Caxias, com 198 vagas; Direito –
Duque de Caxias, com 460 vagas; Nutrição – Duque de Caxias, com 280 vagas; Odontologia – Barra da Tijuca, com 140
vagas; Odontologia – Duque de Caxias , com 160 vagas; Ciências Contábeis – Duque de Caxias, com 200 vagas.
8.2 – Expansão dos polos de EaD: A UNIGRANRIO teve autorização para expandir os polos de EaD. Credenciada incialmente
com 10 polos próprios, o ano de 2018 foi finalizado com um total de 37 polos, seguindo o modelo de expansão por meio de
polos parceiros, após criterioso processo de seleção.
8.3 – Gestão do portfólio de cursos de EaD, com 24 cursos (100% e semipresenciais) – ver anexo 1;
8.4 -Integração das Pró-Reitorias: A partir de 2016 a Universidade iniciou a reestruturação das Pró-Reitorias. Além da
efetivação da Pró-Reitoria de Pós-graduação lato sensu e extensão (PROPEX), assumiu os cursos de extensão e o os
cursos de Pós-graduação lato sensu com o propósito de estabelecer maior proximidade e rapidez com as
demandas do mercado e da sociedade na busca de formação profissional e continuada. Em 2017, houve a
extinção da Pró-Reitoria de Desenvolvimento, tendo suas atribuições assumidas por diferentes diretorias. Em 2018, a PróReitoria Comunitária e de Extensão (PROC) foi desmobilizada. As ações comunitárias com foco nas políticas
de redução das desigualdades sociais e na preservação do patrimônio cultural e da memória passaram a ser
de responsabilidade da PROGRAD. A internacionalização/mobilidade acadêmica passaram a ser geridas pela
PROPEP em articulação com a PROGRAD. O novo desenho do organograma institucional prevê a absorção das
funções da PROPEX pela PROPEP, ao longo de 2019, com o objetivo de integrar as equipes e buscar melhor
articulação do stricto com o lato sensu.
8.5 – Incremento das eficiências da atividade-meio: foi estruturado um plano de manutenção preventiva, ancorado em
políticas institucionais por diretoria especialista, sendo as principais Informação, Infraestrutura Física e de Instalações, e
Biblioteca. Foram intensificadas as ferramentas de governança, constituindo o orçamento institucional com a participação da
comunidade como a principal delas. Incrementou-se o processo de recuperação de devedores e de gestão de crédito a
alunos em risco financeiro. A gestão de custos eficiente tem feito com que a Universidade mantenha resultados financeiros
constantes que sustentam o EBTDA estimado no PDI do período. A melhoria dos processos teve foco na inovação e na
qualidade, pela aquisição e incentivo ao uso de ferramentas tecnológicas de gestão. No âmbito da graduação, houve
importantes realizações no quadriênio 2015-2018, com reflexos esperados para os anos seguintes. O Projeto
Político-pedagógico Institucional (PPPI) foi revisitado para que, por meio dele, se avançasse na construção
de um modelo de ensino baseado em matriz curricular integrativa, na incorporação crescente de tecnologias
às práticas pedagógicas, de metodologias ativas de aprendizagem e avanços na sistematização da educação
a distância. Instituiu-se o projeto Enade, que consiste na gestão integrada de todas as fases do processo Enade,
passando pela análise dos relatórios do INEP dos ciclos avaliativos anteriores, as ações corretivas, até a realização do
exame, com o monitoramento dos resultados e a validação dos insumos. O ano de 2018 também foi de consolidação na
integração da graduação com a pós-graduação. Houve o incentivo à participação de professores dos programas de PG no
NDE dos cursos de graduação, na propositura de projetos no lato sensu, com treinamento de professores na modalidade
EaD e a destinação de carga horária efetiva de sala de aula/AVA destes professores para os cursos de graduação –
presencial e a distância. No âmbito da Pós-graduação stricto sensu, a IES ofereceu nove cursos e avançou na
pesquisa, com a consolidação do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC), com o programa próprio de
fomento à produtividade em pesquisa (PROPesq), previsto para vigorar até 2019, e com a manutenção dos grupos de
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pesquisa ativos e atualizados junto ao CNPq. A UNIGRANRIO contribui para o desenvolvimento local por meio de
programas, projetos e cursos nas funções de ensino, pesquisa e extensão.
i)

Processo de Gestão

A gestão da Universidade é efetivada considerando:
a. A sua missão, visão e objetivos.
b. As políticas definidas no PPI e no PDI, nas diretrizes dos demais instrumentos do planejamento institucional
(planos: orçamentários, de ação, de metas; dos projetos pedagógicos de cursos).
c. As demandas da avaliação institucional, indicadas em: relatórios de eventos para socialização dos
resultados da avaliação interna; relatórios parciais e finais emitidos pela CPA/UNIGRANRIO; relatórios do
INEP resultantes das avaliações de cursos in loco, dos resultados do Enade e da avaliação quadrienal dos
programas de Pós-graduação, promovidos pela Capes.
d. Análise permanente do ambiente de negócios e das necessidades do entorno, tendo como escopo o
atendimento da demanda social e o foco no aluno.
Entre as principais evoluções institucionais relacionadas à gestão, destacam-se:
• Metodologias e ferramentas do planejamento estratégico para planejar, acompanhar e avaliar a gestão da
UNIGRANRIO. As principais são: GPD (Gestão por Diretrizes) e o PDCA (Plan, Do, Check, Act), com apoio de
ferramentas de BI (business intelligence) e de CRM (Customer Relationship Management), para
materializar a premissa estratégica: “foco no aluno”.
• Participação da comunidade nos processos de gestão, por meio de seus representantes nos diferentes
colegiados. É destinado assento à CPA no Encontro de Gestão, que congrega os principais gestores e que
avalia a execução do planejamento institucional e propõe ajuste e atualizações. Suas deliberações são
objeto de atenção e de tomada de decisão entre o Reitor e a entidade mantenedora. A CPA também participa
das reuniões do CONSEPE (colegiado superior).
• Políticas de governança, pelas quais a UNIGRANRIO procura estabelecer o padrão e as melhores práticas
de governança corporativa. A UNIGRANRIO decidiu investir em instrumentos de governança e caminha
para adotar instrumentos de compliance, a fim de atingir as metas estabelecidas no PDI e garantir a
disciplina empresarial entre os sócios e colaboradores. Desde 2016, a mantenedora conta com o suporte do
Conselho de Administração, composto de conselheiros independentes na proporção de 20%, de maneira a
garantir o cumprimento das metas de governança e das regras fundamentais fixadas em manuais, políticas
internas e também nas normativas do MEC.
•

Disciplina orçamentária por meio do orçamento institucional, que conta com a participação da
comunidade com propostas orçamentárias setoriais, indo da Reitoria aos cursos, com mecanismos de
acompanhamento e possiblidade de revisão periódica. O orçamento é aprovado em CONSEPE e validado
pela mantenedora.

A fim de promover maior efetividade e agilidade na execução da estratégia organizacional, a UNIGRANRIO decidiu se
reorganizar como Grupo Educacional e o Reitor foi alçado à condição de principal executivo do negócio (CEO –
Chief Executive Officer). Operações que antes eram estanques, como Fatenp, Colégio de Aplicação, NEaD, Policlínicas
e Laboratórios de serviços, foram reagrupadas sob a chancela de Grupo Educacional UNIGRANRIO, a fim de ganhar
sinergia corporativa, competitividade e reforço da missão institucional: “Promover a qualidade de vida, tendo como
instrumento básico o processo educacional”. Ao longo de 2019, estão previstas ações de racionalização no campo da
gestão de pessoas, execução orçamentária, prevenção de demandas judiciais, passivos trabalhistas, fiscais, financeiros
e comerciais.
Em 2018, foram realizadas diversas ações de alinhamento para dotar a mantenedora de condições jurídicas e
operacionais necessárias à garantia da sustentabilidade e da responsabilidade social da organização. A
principal delas foi a continuidade da integração de todos os sistemas, por meio do Projeto Legacy, cuja operação
está em curso, sob a responsabilidade de um time formado por executivos da mantida e da mantenedora. Outra, foi
a garantia de integridade de documentos e sistemas, por meio da aprovação de uma política de manutenção,
aquisição e atualização de ativos tecnológicos, que incluiu a contratação de datacenter armazenamento de dados da
IES. Foi criado um grupo de trabalho para viabilizar o GED – gerenciamento de documentos eletrônicos – com vistas
à digitalização completa e guarda de acervo de documentos no primeiro semestre de 2020 e ao foco na geração de
resultados, com apuração por auditoria independente. Os resultados são auditados, anualmente, por auditores
independentes. Em 2017, a apuração de resultados, em comparação com os dados apresentados no PDI aditado em
2016, apresentou EBITDA de 14% e margem de contribuição de 54%, com resultado líquido alinhado ao projetado.
A performance em 2018 foi sensivelmente superior, com EBTDA de 16% e margem de contribuição de 55%. Os
resultados foram homologados por auditoria independente externa.
• Desenvolvimento de pessoas, com investimento em T&D, política de benefícios e de formação
continuada. Nos quatro anos e seis meses de vigência do PDI (2015 a junho 2019), foram realizadas
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14.562 horas de capacitação para docentes e 5.316 horas de capacitação para técnicoadministrativos, aplicadas a 3.800 participações (o mesmo colaborador pode participar de mais de um
treinamento). Foi apurada uma média de 1.638 docentes/ano (docente pode participar em
mais de um) e para os técnicos–administrativos, a média apurada foi de 379h/a.
2015
Participantes
202 TA
341 DO

Carga Horária
688h
1667h
2016

Participantes
321 TA
1.187 DO

Carga Horária
2.406h
6.966h
2017

Participantes
568 TA
1.181 DO

Carga Horária
2.222h
5.929h
2018

Participantes
44 TA
1.054 DO

Carga Horária
264h
66.402h

2019*
Participantes
572 TA
1.531 DO

Carga Horária
57.200h
188.313h

Total
Participantes
1.707 TA
7.373 DO

Carga Horária
62.780h
269.277h

Quadro 1: Capacitação de docentes e pessoal técnico-administrativo. Fonte: DRH/2019 (*) Previsão.
ii)

Melhoria da Infraestrutura das Instalações Físicas

A UNIGRANRIO mantém uma unidade especialista para a gestão de infraestrutura da sede, dos campi, polos e
unidades fora da sede, e conta com equipes para estruturar o projeto de instalação dos novos polos de apoio
presencial. Com o advento da Portaria Normativa N° 11/2017, foi criada uma estrutura para acompanhar os polos
e a abertura de novos cursos, considerando as políticas institucionais criadas para esse fim. A Diretoria de
Operações é diretamente ligada à Reitoria, sendo responsável por fazer cumprir os planos de manutenção e
modernização para a melhoria da infraestrutura das instalações físicas dos campi e unidades. É possível destacar:
• Modernização de todos os sanitários da IES.
• Execução do plano de acessibilidade para pessoas com deficiência e adequação gradual dos espaços à
NBR 9050:2015.
• Aprovação do Plano de fuga e emergência (incêndio).
• Investimento na infraestrutura de Tecnologia da Informação e segurança da informação: ela é
dotada de rede estruturada com enlace MPLS de 10Mb e links de internet dedicados de 60Mb ou 100Mb
por unidade, que têm a finalidade de atender a parte corporativa e acadêmica do campus (Wi-Fi,
laboratórios e ambientes de aprendizagem), sendo a sede (Duque de Caxias) a concentradora MPLS. A
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internet, na sede, é de 1GB (Corporativo/Acadêmico) com outro link de 200Mb (Wi-Fi), ambos
dedicados. A UNIGRANRIO tem sua estrutura de servidores em datacenter próprio e realizou a migração
de 100% da sua estrutura crítica para um datacenter privado.
iii)

Melhoria da Qualidade Acadêmica

Em 2018, foi possível constatar evoluções na execução das metas planejadas, com base na análise dos
resultados das avalições internas e externas, com destaque para a melhoria da qualidade da gestão
acadêmica:
• Continuidade das políticas de autoavaliação para a Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), gestão de
cursos e gestão de unidades geográficas.
• Foi realizada a atualização de 100% dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), com base nas
diretrizes e políticas do PPI. Os novos currículos foram construídos em forma de matriz integrativa,
pautados no desenvolvimento de competências e estruturados a partir do perfil profissional do egresso,
com base em um contexto educacional significativo, enredado e atualizado; na legislação básica (DCNs
ou Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e outras) e na regulamentação da
profissão; nas condições de oferta; na relevância social; na vocação do curso e no perfil dos
ingressantes. Como diferencial, ressalta-se a inserção de um eixo de desenvolvimento profissional e
pessoal, em que são desenvolvidas, também, as competências da trabalhabilidade, por meio de
projetos curriculares articuladores que perpassam horizontalmente todo o curso e promovem a
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, requerendo o desenvolvimento de solução para a
situação-problema (produto) no âmbito de atuação do egresso. Para os currículos inalterados, os PPCs
foram revistos com base nos seguintes princípios: desenvolvimento de competências;
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão; interdisciplinaridade e articulação entre as
diversas atividades desenvolvidas; flexibilização curricular; contextualização e criticidade dos
conhecimentos; valores institucionais como orientação das ações educativas; prática de avaliação
qualitativa, sistemática e processual.
• Os currículos revelam o direcionamento para uma formação pautada na vivência de situações próprias do
exercício profissional, na interdisciplinaridade e no planejamento de carreira, considerando o
estudante como um profissional em desenvolvimento, proporcionando a ele oportunidades de
experiências em pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação. A promoção da
sustentabilidade socioambiental e a responsabilidade social estão presentes nos currículos, de
modo a reafirmar o compromisso da Universidade de colocar seu potencial acadêmico a serviço da
coletividade.
• Reforço da equipe multiprofissional para o desenvolvimento de tecnologias e soluções voltadas
para a melhoria da experiência no ensino (presencial e a distância).
• Melhorias na gestão das funcionalidades do AVA, com escopo na interatividade e na melhor
experiência de alunos, professores e gestores. Um exemplo é a intensificação do uso do collaborate.
• Aperfeiçoamento dos mecanismos de organização da avaliação da aprendizagem nas disciplinas em
EaD, com a aquisição de um sistema de gestão de provas (SGP).
• Avançou-se na realização das metas para o Programa de Residência Médica, que está operando
no Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo (Duque de Caxias), com vagas nos Programas de Clínica
Médica, Clínica Cirúrgica e Anestesiologia; e no Hospital da Unimed (Rio de Janeiro), com vagas para
cardiologia e clínica médica. Com base no convênio com a Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do
Rio de Janeiro, foi pactuada a criação do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e
Comunidade a ser oferecido nas Clínicas da Família nas quais exista a participação da UNIGRANRIO.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme preconiza a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 62, publicada em 09 de outubro de 2014, por meio
deste Relato Institucional, foram analisadas as ações adotadas pela UNIGRANRIO, que atendem às orientações
estratégicas definidas em seu planejamento, considerando: missão, visão e objetivos da IES. A evidência mais
importante dessa orientação é que a instituição passou com inquestionável sucesso pelo processo de
recredenciamento institucional em 2018 e trabalha para a atualização do PDI e a construção do novo PDI
2020-2024. O modelo de gestão pelas diretrizes, utilizado pela IES, permite incorporar elementos da
avaliação ao processo de planejamento. Este processo é contínuo e obedece ao ciclo estabelecido pelo
referido modelo, em que a missão, visão e objetivos são o norte do planejamento para o qual as metas,
políticas, ações e atividades devem confluir para perpetuidade da Universidade.
Relato Institucional 2017
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ANEXOS

1

Relato Institucional 2018

Anexo 1: Cursos de Graduação na modalidade a distância (EaD)
CURSO

Ato Legal

Bacharelado em Administração

Portaria MEC n.º 141 de 24/02/2014 DOU 25/02/2014.

Bacharelado em Ciências Contábeis

Resolução CONSEPE n.º 04/16, de 25/04/2016

Bacharelado em Engenharia de
Produção

Resolução CONSEPE n.º 04/16, de 25/04/2016

Bacharelado em Teologia

Resolução CONSEPE n.º 67/15, de 06/04/2015

Ciências Econômicas

Resolução CONSEPE n.º 91/17, de 8 de dezembro de 2017

Engenharia Civil

Resolução CONSEPE n.º 92/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Ciências Biológicas

Resolução CONSEPE n.º 96/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Educação Física

Resolução CONSEPE n.º 101/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Física

Resolução CONSEPE n.º 102/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em História

Resolução CONSEPE n.º 98/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Letras–Português

Resolução CONSEPE n.º 97/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Matemática

Resolução CONSEPE n.º 95/17, de 8 de dezembro de 2017

Licenciatura em Pedagogia

Resolução CONSEPE n.º 57/14, de 09/10/2014.

Licenciatura em Química

Resolução CONSEPE n.º 99 /17, de 8 de dezembro de 2017

Serviço Social

Resolução CONSEPE n.º 94/17, de 8 de dezembro de 2017

Superior de Tecnologia de Redes de
Computadores
Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental
Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial
Superior de Tecnologia em Gestão de
Recursos Humanos
Superior de Tecnologia em Gestão
Financeira

Resolução CONSEPE n.º 04/16, de 25 de abril de 2016
Resolução CONSEPE n º 04/16, de 25 de abril de 2016
Portaria MEC n.º 231 de 17/05/2019 DOU 20/05/2019.
Resolução CONSEPE n.º 93/17, de 8 de dezembro de 2017
Portaria MEC n.º 729 de 14/07/2017 DOU 17/07/2017.
Resolução CONSEPE n.º 066/15, de 06/04/2015, Resolução
CONSEPE 23/16 de 15/08/2016 e Resolução CONSEPE n.º
31 /17 de 03/02/2017.

Superior de Tecnologia em Logística

Portaria MEC n.º 869 de 11/12/2018 DOU 12/12/2018.

Superior de Tecnologia em Marketing

Portaria MEC n.º 869 de 11/12/2018 DOU 12/12/2018.

Superior de Tecnologia em Processos
Gerenciais

Portaria MEC n.º 231 de 17/05/2019 DOU 20/05/2019.
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Anexo 2: Conceito de Cursos
Cursos
Administração

Magé

R

4

Administração

Nova Iguaçu

R

4

Administração EAD

Duque de Caxias

R

Duque de Caxias

R

Duque de Caxias

A

Arquitetura e
Urbanismo
Biomedicina
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis

Rio de
Janeiro – Carioca
São João de Meriti
Rio de Janeiro –
Lapa

Direito

Duque de Caxias

Direito

Nova Iguaçu

Educação Física/
Bacharelado
Enfermagem

Duque de Caxias

R

5
4
4
4

RR
R

4

RR

4

A
RR

5
4

Nova Iguaçu

R

4

Duque de Caxias

R

4

Engenharia Civil

Duque de Caxias

R

Engenharia Química

Duque de Caxias

R

4

Farmácia

Duque de Caxias

RR

5

Jornalismo

Duque de Caxias

R

Engenharia
Ambiental

Medicina

2

Ato
Campus/Unidade Regulatório
2015 2016 2017 2018 2019

Rio de Janeiro
-Barra da Tijuca

RR

Odontologia

Nova Iguaçu

A

Pedagogia EAD

Duque de Caxias

R

4

3

4
4
5

Psicologia

Duque de Caxias

A

Serviço Social

Magé

R

Teologia EAD

Duque de Caxias

R

5

Duque de Caxias

R

4

Duque de Caxias

RR

4

Duque de Caxias

RR

4

5
5

CST em Analise e
Desenvolvimento de
Sistemas EAD
CST em Design de
Moda
CST em Design
Gráfico
CST em Estética e

Rio de Janeiro –

Cosmética

Barra

CST em Estética e
Cosmética
CST em Gestão
Ambiental
CST em Gestão
Ambiental EAD
CST em Gestão de
R. H

RR

5

Duque de Caxias

RR

4

Duque de Caxias

R

Nova Iguaçu
Rio de Janeiro –

R. H

Penha

CST em Processos
Gerenciais EAD
CST em Redes de
Computadores

5

Duque de Caxias

CST em Gestão de

CST em Logística

R

Rio de Janeiro –
Penha

4

RR

4

R

4

R

4

Duque de Caxias

R

Duque de Caxias

R

5

4

3

Anexo 3: CPC dos cursos
Resultado do CPC
Nome do Curso

4

Campus /
Unidade

2015

2016

2017

Administração

Duque de Caxias

3

Administração

Magé

3

Administração

São João de Meriti

3

Administração

Lapa

3

Administração

Carioca

3

Arquitetura e Urbanismo

Duque de Caxias

4

Artes Visuais

Duque de Caxias

4

Bacharelado em Direito

Duque de Caxias

Ciências Biológicas

Nova Iguaçu

3

Ciências Biológicas - Licenciatura

Duque de Caxias

3

Ciências Biológicas

Duque de Caxias

2

Ciências Contábeis

Carioca

3

Ciências Contábeis

Lapa

3

Ciências Contábeis

Duque de Caxias

3

Ciências Contábeis

São João de Meriti

3

Educação Física

Duque de Caxias

Educação Física - Licenciatura

Duque de Caxias

Enfermagem

Barra da Tijuca

4

Enfermagem

Duque de Caxias

4

Engenharia Civil

Duque de Caxias

4

Engenharia de Produção

Duque de Caxias

3

Engenharia Química

Duque de Caxias

3

Farmácia

Duque de Caxias

4

Fisioterapia

Duque de Caxias

4

História

Duque de Caxias

Jornalismo

Duque de Caxias

Letras Português - Inglês

Duque de Caxias

4

Matemática

Duque de Caxias

4

Medicina

Duque de Caxias

3

Medicina

Barra da Tijuca

3

Medicina Veterinária

Duque de Caxias

4

Nutrição

Duque de Caxias

4

Odontologia

Duque de Caxias

4

3

3
4

4
3

Odontologia

Barra da Tijuca

Pedagogia

Duque de Caxias

Publicidade e Propaganda

Duque de Caxias

Química

Duque de Caxias

3

Química- Licenciatura

Duque de Caxias

3

Secretariado Executivo

Duque de Caxias

Serviço Social

Nova Iguaçu

4

Serviço Social

Magé

4

Serviço Social

Duque de Caxias

4

Sistemas de Informação

Duque de Caxias

Superior de Tec. em Design de Moda

Duque de Caxias

4

Superior de Tecnologia em Design Grafico

Duque de Caxias

3

Superior em Tecnologia de Gestão Financeira

Duque de Caxias

4

Superior Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

4
4
3

4

4

Duque de Caxias

4

Superior Tecnologia em Estetica e Cosmetica

Duque de Caxias

4

Superior Tecnologia em Gestão Ambiental

Duque de Caxias

4

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Nova Iguaçu

3

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Penha

3

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Magé

3

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Macaé

3

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Carioca

3

Superior Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Duque de Caxias

3

Superior Tecnologia em Logística

Magé

4

Superior Tecnologia em Logística

Nova Iguaçu

3

Superior Tecnologia em Logística

Penha

3

Superior Tecnologia em Marketing

Duque de Caxias

3

Superior Tecnologia em Radiologia

Duque de Caxias

4

Superior Tecnologia em Radiologia

Nova Iguaçu

4

Superior Tecnologia em Redes de Computadores

Duque de Caxias

Teologia - Noite

Duque de Caxias

4
3

5

Anexo 4: Conceito dos cursos de pós-graduação stricto sensu
Curso

Nível

Formação

Conceito
CAPES

Ato Legal
Portaria MEC nº 609

Administração

Doutorado

Acadêmica

5

de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609

Administração
Biomedicina
Translacional
Biomedicina
Translacional

Mestrado

Acadêmica

5

Doutorado

Acadêmica

4

Mestrado

Acadêmica

4

Educação Básica
Humanidades,
Culturas e Artes

Mestrado

Profissional

4

Portaria MEC nº 919,
D.O.U de 19/08/2016
Portaria MEC nº 919, D.O.U
18/08/2016

de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609

Doutorado

Acadêmica

4

de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609

Humanidades,
Culturas e Artes

D.O.U de 18/03/2019

Portaria MEC nº 609

Ensino das
Ciências na

de 14/03/2019.

Mestrado

Acadêmica

4

de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609

Odontologia

Mestrado

Profissional

4

Experimental

6

D.O.U de 18/03/2019
Portaria MEC nº 609

Odontologia
Clínica e

de 14/03/2019.

Doutorado

Acadêmica

4

de 14/03/2019.
D.O.U de 18/03/2019

ANEXO 5: Ações decorrentes do processo de avaliação interna
• Ações de aproximação da Coordenação com os alunos;
• Oferta de oficinas (workshop) na área do curso;
• Divulgação de oportunidades de participação em eventos acadêmicos e atividades de pesquisa;
• Melhora do Unirelacionamento no atendimento ao aluno;
• Treinamento dos professores –tutores e tutores;
• Treinamento de alunos, pela biblioteca, em bases de dados e plataforma de livros virtuais.
• Reforço das atividades de interação entre alunos, coordenação e tutoria (workshop, visitas técnicas e
treinamento em laboratório em software específico);
• Cursos de atualização pedagógica para professores e tutores;
• Ampliação das salas dos tutores para atendimento aos alunos;
• Aquisição de uma nova ferramenta para o ambiente virtual de aprendizagem (Blackboard);
• Melhoria da acessibilidade ao NEaD;
• Aquisição de novos estúdios para a gravação de vídeo-aulas.
• Oferta de horário para plantões no atendimento ao aluno;
• Oferta de Workshop, palestras e oficinas práticas com sistemas;
• Participação dos alunos nos projetos “Oficina de Marketing” e “Mercado de Trabalho em Debate”.
• Ampliação e atualização do acervo da biblioteca;
• Melhoria da sinalização para pessoas com deficiência;
• Colocação de piso tátil com criação de rotas acessíveis no campus;
• Aumento do número de eventos do curso;
• Melhoria dos laboratórios específicos do curso;
• Aumento do número de instituições conveniadas para a realização de estágio supervisionado
• Implementação da certificação intermediária.
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