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1- APRESENTAÇÃO
A Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC), entidade Mantenedora da
Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) iniciou suas atividades em 1966
sendo uma entidade de natureza filantrópica, voltada para a prestação de serviços
educacionais. Nos 47 (quarenta e sete) anos de atuação da FUPAC, seus esforços
em prol da educação superior, já ultrapassaram a marca de mais de 50.000
(cinquenta mil) profissionais formados, egressos de suas salas de aulas, e incluídos
no mercado de trabalho nacional e do exterior.
Essas características, bem como a grande capilaridade no interior mineiro,
alcançando mais de 50 (cinquenta) municípios, tornam a FUPAC a entidade privada
sem fins lucrativos de maior expressão no âmbito do Estado de Minas Gerais,
cumprindo fielmente sua missão institucional, levando o ensino superior às mais
afastadas localidades mineiras, incluindo na sua missão a divulgação do
conhecimento e do ensino mesmo nos mais pobres e menores municípios. E
exatamente a essência da sua natureza jurídica, a ausência de finalidade lucrativa,
que a faz diferente e única no universo das instituições de educação superior.
A Estrutura Orgânica da Fundação Presidente Antônio Carlos é constituída
pelas categorias citadas a seguir, sendo suas atribuições elencadas no Estatuto da
Entidade:
I. Conselho Curador;
II. Conselho Fiscal;
III. Diretoria Geral; e
IV. Conselho Comunitário.
Abaixo, verifica-se a estrutura dos órgãos superiores da FUPAC :
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1.1.1 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão
A organização administrativa da UNIPAC atende aos princípios da gestão
democrática, participativa, estratégica e horizontalizada, em sintonia com sua
organização didático-pedagógica. A atuação colegiada é característica de destaque,
nas diferentes instâncias administrativas e acadêmicas. A estrutura organizacional
da UNIPAC está detalhada no seu Estatuto, da seguinte forma:

Figura 02- Organograma Institucional e Acadêmico

Como verifica-se no organograma Institucional e Acadêmico da UNIPAC, acima
representado, a UNIPAC mantém a Comissão Própria de Avaliação ( CPA),como um
órgão superior autônomo independente e com liberdade de participação e atuação
nas questões inerentes a gestão da Instituição. A Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da UNIPAC (ANEXO XV) foi criada com base no art. 7º da Portaria
2.051/2004:
A CPA da UNIPAC obedece a Regulamento próprio aprovado pela Reitoria e
sua composição garante a participação de todos os segmentos da comunidade
acadêmica, vedando a existência de maioria absoluta por parte de qualquer dos
segmentos representados, a saber:
• Representantes do corpo docente
• Representantes do corpo técnico-administrativo
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• Representantes do corpo discente
• Representantes da sociedade civil organizada

MEMBRO

CARGO NA CPA

Maria Cândida Barroso Ferreira
Raquel da Cruz Dornelas

Coordenadora da CPA
Vice - coordenadora da CPA e Representante do
corpo técnico-administrativo
Representante do corpo técnico-administrativo
Representante do corpo docente
Representante do corpo docente
Representante do corpo discente
Representante do corpo discente
Representante da Sociedade Civil Organizada
Representante da Sociedade Civil Organizada

Ana Rita Fernandes Tafuri
Adriano Márcio do Nascimento
Marcos Grissi Pissolati
Wuallem Leandro José Dorneles Carvalho
Luciane Soares Carnevale
Carlos Augusto de Paula
Flávio Pastorini Borges de Medeiros

Conforme Ato Reitoria Nº 001/2017, datado de 20 de março de 2017, a
Comissão Própria de Avaliação da CPA da UNIPAC, Campus Barbacena, está assim
constituída.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIPAC, através da Resolução
001/2009 do CONSUN e reafirmada no Ato assinado pelo Reitor Professor Bonifácio
Andrada, no dia 08 de fevereiro de 2011, obedece a Regulamento próprio aprovado
pela Reitoria e sua composição, conforme ilustrado acima, garante a participação de
todos os segmentos da comunidade acadêmica, vedando a existência de maioria
absoluta, por parte de qualquer dos segmentos representados, apresenta o Relatório
Parcial referente ao processo avaliativo correspondente ao ciclo 2015/2017.
Este relatório, construído pela CPA/CSPA contempla as orientações contidas
nas Notas Técnicas INEP/DAES/CONAES nº 062/2014 e nº 065/2014, visando
atender todos os aspectos reguladores, normativos e qualitativos introduzidos com
estas Notas Técnicas supramencionadas.
A elaboração deste Relatório Final referente ao ano de 2017, por parte desta
Comissão Própria de Avaliação, possibilita a instituição produzir maiores
conhecimentos

sobre

si

mesma,

discutir

e

redimensionar

atividades

,

programas/projetos, pois este documento é um instrumento de prestação de contas
para a comunidade interna e externa que participou ativamente deste ciclo
avaliativo, além de ser um importante documento norteador nos processos de
avaliação externa, por parte do Ministério da Educação.
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2. METODOLOGIA
Para a elaboração deste Relatório CPA e CSPA, analisaram, de forma crítica,
cada um em seu âmbito de atuação, as ações desencadeadas ao longo do ano de
2017, levando em consideração todos os eixos que permeiam a construam deste
Relatório. Não exitamos em autoavaliar também as ações destas duascomissões na
implementação das ações referentes o ciclo avaliativo 2015/2017.
Analisamos as estratégias utilizadas para sensibilização e para comunicação
à equipe gestora e alunos dos resultados alcançados ao longo do ano de 2017. O
nosso objetivo é termos um instrumento claro, preciso e que atenda a todos os
critérios do SINAES e que possibilite a instituição ter um olhar detalhado para sua
constituição.
Para isso, a Comissão Própria de Avaliação e a Comissão Setorial de
avaliação realizou alguns estudos internos para a execução desta proposta e logo
depois começaram a

discutir e relacionar a melhor forma de apresentar este

relatório para toda a comunidade acadêmica e civil que precisam ter um retorno
autoavaliativo acerca das ações propostas e desenvolvidas no ano de 2017.
Para uma construção mais conjunta deste Relatório estreitamos nossa
comunicação, através de meios eletrônicos , para que tanto CPA e CSPA tivessem
condições plenas de apresentar suas considerações e propostas para a elaboração
integrada deste documento, conforme será evidenciado nos próximos eixos/itens
deste documento.

3. DESENVOLVIMENTO
Conforme já evidenciado no Relatório Parcial a Avaliação Institucional está
presente na metodologia gerencial da UNIPAC, desde sua criação. Desde quando
a instituição era regida pelas normativas do Conselho Estadual de Educação de
Minas Gerais a prática do processo de autoavaliação já era constante.
Com a migração para o Ministério da Educação este processo só fez por ser
acrescentado, uma vez que passamos a ser regidos pelas diretrizes do SINAES.
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Numa perspectiva histórica de autoavaliação, percebe-se que, desde o ano
de 2004 este processo de autoavaliação só foi aprimorado e intensificado pela
instituição. Com a Criação da Comissão Própria de Avaliação e Comissão Setorial
de Avaliação, este processo teve novos redirecionamentos e passou a ser
incorporado como essencial no planejamento institucional da instituição.
Considerando estes princípios norteadores consideramos que o ciclo de
2015/2017, realizado em julho de 2017, no Campus Barbacena, foi extremamente
proveitoso. Nossa sensibilização foi tão significativa que alcançamos um total de 976
respondentes, abrangendo os diversos segmentos, conforme especificado: a seguir:
834 alunos, 63 funcionários, 67 docentes e 12 representantes da sociedade civil. Os
dados , ora mencionados, comprovam que a realização deste processo superou o
percentual de

20% requerido da comunidade docente, discente e técnico-

administrativos, demonstrando assim a dimensão qualitativa e participativa de todos
os segmentos neste ciclo avaliativo.
No campus de Juiz de Fora trabalhamos com a participação de 492
respondentes, sendo: 427 alunos, 50 docentes e 15 representantes do segmento de
funcionários técnico-administrativos, contemplando também a participação da
sociedade civil que respondeu a questionário específicos formulados para esta
finalidade. Ao total, nossas ações propostas para a instituição para o ano 2017, foi
putada na percepção de 1468 avaliadores, que responderam as questões
formuladas pela CPA/CSPA .
Como forma de ilustrar a explanação acima , podemos citar a criação de uma
plataforma específica para a realização dos processos de autoavaliação e de
avaliação docente, o que tornou o processo mais ágil, confiável, abrangente e
participativo.

3.1 Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional
I – Projetos e processos de autoavaliação
A Universidade Presidente Antônio Carlos, através da Comissão Própria de
Avaliação e também da CSPA possui um projeto de autoavaliação elaborado para
contemplar as especificidades do ciclo avaliativo em vigência.
10

Desde o início de seu funcionamento como Universidade, a UNIPAC
preocupou-se com a autoavaliação, porém esta se apresentava restrita a algumas
dimensões, assistemática e orientada para o controle do desempenho docente.
Em 2001, verifica-se a existência de uma Comissão, ainda não estruturada de
maneira formal, mas que à luz da legislação vigente 1 desenvolvia o processo
avaliativo da UNIPAC. Na ocasião fizeram-se algumas tentativas de avaliar o
trabalho que se realizava na instituição, para buscar uma uniformidade de decisões
e conhecer a Universidade que começava a tomar forma.
Em agosto de 2003, criou-se uma nova Comissão de Avaliação Institucional –
CAI – por meio da Ordem de Serviço nº 102/2003, a qual se encarregou de elaborar
o novo projeto de avaliação.
À luz dos relatórios produzidos pela CAI, procurava-se repensar o processo de
avaliação na UNIPAC. Para esta tarefa, assumia-se como referência a perspectiva
de que o objetivo da avaliação deve ser uma auto-reflexão, um olhar para dentro da
instituição. Em outras palavras, o que interessava não era simplesmente cumprir
mínimos para receber uma aprovação externa, mas sim buscar excelência na
prestação de seus serviços.
A principal finalidade dessa avaliação foi verificar a eficácia da relação
pedagógica entre professores e alunos, dos programas e disciplinas, bem como sua
dinâmica nos diferentes cursos de graduação. Dessa forma, possibilitou a tomada de
decisão relativa às práticas internas, bem como a definição de novas propostas para
o ensino na UNIPAC. Com base na avaliação desenvolvida e considerando as
demandas referentes à criação e implantação de um programa institucional,
ampliou-se a concepção de avaliação acadêmica para outras dimensões básicas da
instituição. Assim,

essa

experiência

configurou-se,

como

uma

autoanálise

institucional.
Este 1º ciclo de avaliação iniciado em 2004 teve como objetivos principais:
a) Implantar na UNIPAC um processo de avaliação institucional que subsidie a
gestão acadêmica rumo à potencialização e desenvolvimento do desempenho
institucional.
b) Desenvolver a cultura institucional de valorização da avaliação como prérequisito para o (re)planejamento do desenvolvimento da universidade e
(re)definição de sua proposta pedagógica.
1 Lei 9394/96 e Decreto 3.860 de 9/7/2001.

11

c) Redefinir os objetivos institucionais, a fim de sintonizar a UNIPAC com os
desafios, anseios e necessidades do mundo contemporâneo e da sociedade
regional.
d) Promover o relacionamento dialético entre a avaliação e o planejamento
institucional.
e) Aperfeiçoar o processo de avaliação na UNIPAC:
f) Conhecer as atuais fortalezas e debilidades da instituição.
g) Organizar informações e constatar a realidade da instituição.
h) Propor metas para superação ou mudanças, se for necessário, nos
aspectos pedagógicos, administrativos e sociais de cada Campus (CSPA e CAI).
i) Melhorar o cumprimento dos compromissos institucionais por meio da
consciência pedagógica e da capacidade profissional dos docentes, da produção de
conhecimentos, da análise crítica, do conjunto de práticas e dinâmicas institucionais.
j) Fornecer informações que permitam a melhoria das condições de
sustentabilidade e continuidade dos aspectos da infraestrutura.
Coincidentemente, meses depois surgiu a Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), para impulsionar as mudanças no processo acadêmico de produção e
disseminação do conhecimento que se concretiza na formação de cidadãos e de
profissionais e na consolidação da pesquisa e da extensão. Tornou-se necessário,
por parte das instituições, a incorporação de uma prática avaliativa como atividade
constante e integradora dos processos administrativos e pedagógicos, por meio do
qual se instauram possibilidades concretas de transformação.
Surgiu, assim, no âmbito de cada instituição de ensino, a obrigação de
constituírem uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por todos os
segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada. Esta
comissão tem como atribuições a condução dos processos de avaliação internos, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Ministério da
Educação.
A partir de 2010, já integrando o Sistema Federal de Ensino, a instituição criou
através da Resolução CONSUN nº 001/2009, a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) juntamente com a Comissão Setorial Própria de Avaliação (CSPA), que
12

passou a ser responsável pela organização do 3º ciclo avaliativo (2010/2013), cujo
objetivo era avaliar a atuação da UNIPAC como instituição de ensino superior,
visando à melhoria da sua eficácia institucional, acadêmica e social.
A implementação da Avaliação Institucional, na lógica de um Sistema
Nacional, como é a proposta do SINAES, pressupõe a definição de etapas
coordenadas para o desenvolvimento das atividades. Assim, a organização do
processo provê a ocorrência de três etapas: a preparação, o desenvolvimento e a
consolidação.
Terminado o período de planejamento e definida a proposta de avaliação, seu
desenvolvimento buscou assegurar a coerência entre as ações planejadas e as
metodologias adotadas, a articulação entre os participantes e a observância dos
prazos previstos. Nesta segunda e nova etapa foram desenvolvidas as seguintes
atividades: construção do instrumento de coleta de dados, definição dos
procedimentos de análise dos dados, elaboração de relatórios parciais relativos às
diferentes etapas e organização e discussão dos resultados com a comum idade
acadêmica.
Foram criados dois instrumentos de pesquisa. O primeiro foi aplicado ainda no
início de 2010 e era constituído de três questões dissertativas nas quais os alunos,
professores, técnicos administrativos e comunidade civil organizada, poderiam
descrever os pontos positivos e negativos da instituição e ainda sugerir algumas
mudanças.
Concomitantemente, os coordenadores de curso se encarregaram de
entrevistar alguns egressos sobre a importância que a graduação representou em
sua vida profissional, sobre a continuidade da vida acadêmica e também sobre a
qualidade dos cursos ofertados pela UNIPAC.
Em agosto de 2012 foi realizado o II Seminário de Autoavaliação da UNIPAC. 2
O objetivo deste encontro foi mostrar a importância do processo avaliativo na gestão
da universidade. Neste momento, os agentes institucionais tiveram a oportunidade
de conhecer e examinar a realidade da universidade. Uma reflexão crítica dos dados
foi realizada, visando identificar os pontos fortes e fracos da instituição. Esta prática

2 O primeiro seminário foi realizado em 2010 para comunicar à comunidade sobre a
criação da CPA e a implantação do processo de autoavaliação de acordo com o modelo do
SINAES.
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possibilitou a formulação de políticas de consolidação dos pontos positivos e
superação dos pontos negativos.
Tendo os mesmos fundamentos, objetivos e propostas , através de uma
sistematização ainda mais arrojado do processo de autoavaliação, o ciclo de
2013/2014, também seguiu rigorosamente as etapas legais de planejamento,
elaboração, sensibilização, análise dos dados e divulgação dos resultados para
toda a comunidade . Sendo assim , o referido ciclo se concretizou em consonância
com as diretrizes emanadas do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior.
O reconhecimento do trabalho desenvolvido por este Órgão, também é visível ao
olhar das

Comissões de Avaliação do INEP/MEC, que procedem avaliações “in

loco” para os processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos e autorização de cursos. Sua importância e atuação têm sido registrados nos
relatórios conclusivos a nós encaminhados, após o parecer da SERES/INEP, por
meio do sistema e-MEC. A CPA e a CSPA, em todos os processos tem sido avaliada
com conceito 4 ou 5, o que representa a dimensão e o valor das ações realizadas
por esta Comissão.
Para um melhor planejamento de todas as ações referente ao ciclo avaliativo
( 2015/2017) a Comissão Própria de Avaliação tem como referência para suas
atividades um cronograma de atividades a serem desenvolvidas, ao longo de todo o
processo. Este cronograma é um referencial direcionado das ações da CPA e da
CSPA , de caráter flexível, pois poderá haver ao longo do ciclo mudanças eu podem
redirecionar este cronograma. Porém, a CPA/CSPA acredita que ter um cronograma
de ações macro a serem desempenhadas, favorece a elaboração e o pensar de
ações planejadas e intencionalizadas para o bom andamento do processo de
autoavaliação.
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CRONOGRAMA DE TRABALHO CICLO AVALIATIVO 2015/2017
FEVEREIRO
Início do novo ciclo
avaliativo

MAIO
Estudo e
elaboração do
projeto de
autoavaliação

JUNHO
Avaliação
docente em
todos os cursos

AGOSTO
Estudo dos
instrumentos de
autoavaliação

SETEMBRO
Sensiblização
para aplicação da
autoavaliação
diagnóstica
2015/2017.
realização da
avaliação
docente.

OUTUBRO
Aplicação da
autoavaliação
para todos os
segmentos

NOV
Análise
preliminar dos
resultados

DEZ
Elaboração do relatório
de autoavaliação
preliminar pontes fortes
e fracos por curso
.divulgação para todos
os coordenadores e
gestores do campus e
para todos os alunos.

JAN/FEV
Recomposição da
comissão própria de
avaliação e
elaboração do
relatório parcial de
autoavaliação

MAR/ ABRIL
Finalização do
relatório parcial
para inserção no
e-mec e
divulgação para
toda a
comunidade.

MAIO/ JUNHO
Avaliação
docente

AGOSTO
Complementaçâoo
do relatório parcial de
2015 se for o caso.

SETEMBRO
Análise dos dados

OUTUBRO
Realização da
avaliação docente

NOV
Acompanhame
nto do plano de
ação

DEZ

JAN/FEV

MAR/ ABRIL

MAIO/ JUNHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOV

DEZ

A

AÇÕES CPA e CSPA

EM 2015

ANO

2016AÇÕES CPA e CSPA EM

2016

2017
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Ações da CPA/CSPA em 2017

AVALIAÇÃO
DOCENTE
Planejamento da 2ª
da Avaliação
Institucional
(Conclusiva)

Planejamento
da 2ª da
Avaliação
Institucional
(Conclusiva)

Planejamento e
aplicação da 2ª
da Avaliação
Institucional
(Conclusiva)

Análise dos
Resultados da
avaliação conclusiva
e construção do
Relatório final do
ciclo avaliativo

Construção do
Relatório final do
ciclo avaliativo

Construção do
Relatório final do
ciclo avaliativo

Análise dos
Resultados da
avaliação
conclusiva e
construção do
Relatório final
do ciclo
avaliativo

Divulgação dos
resultados
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II – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação

A divulgação e análise dos resultados é feita de forma clara e transparente e visa
proceder uma devolutiva para todos os envolvidos no processo avaliativo. Para isso
cada coordenação de curso recebe um relatório com os dados específicos de seu curso
para análise e intervenções. Os alunos recebem via e-mail os respectivos relatórios,
além de ser disponibilizado através do sítio eletrônico da instituição

os referidos

relatórios, para conhecimento de toda a comunidade acadêmica e civil. Ademais,
fazemos uso de informativos nos jornais parceiros, no out door da Universidade para
publicar os resultados. Além de todas estas estratégias acima mencionadas a CPA e
CSPA mantém estreita relação com os coordenadores de curso para que os mesmos
possam ser propagadores junto aos alunos dos resultados alcançados. Existe ainda em
diversos espaços da Universidade um selo que retrata aos alunos a percepção de que
a avaliação procedida por eles, tem retorno por parte da instituição.
No que se refere a avaliação docente que é realizada semestralmente, os resultados
são encaminhados aos professores e a coordenação e direção, para que, sempre que
necessário possam alinhar e redirecionar as ações de trabalho para uma maior
efetividade e alcance do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula.

III– Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos

À partir de um minucioso estudo de cada eixo que compõe o processo de
autoavaliação, a CPA e a CSPA elaboraram seus respectivos Plano de ação que foram
encaminhados aos gestores para conhecimento e providências, no que couber.
Abaixo apresentamos o Plano de Ação elaborado para o Campus de Barbacena e Juiz de
Fora:
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Avaliação do Plano de Ação proposto pela CPA –Campus Barbacena – pautado nos resultados do processo de autoavaliação – Ciclo 2015/2017
Dimensão

Pontos frágeis (Auto
avaliação diagnóstica e
conclusiva)
Conhecimento do Plano
de Desenvolvimento
Institucional

Proposta de Ação da CPA

Prazo para
cumprimento

Melhorias apresentadas em
2017

Missão e PDI

Pontos fortes (Auto
avaliação diagnóstica e
conclusiva)
A comunidade avaliadora
demonstrou conhecer a
missão, objetivos e visão da
instituição.

Realizar reuniões com a equipe
de funcionários técnico
administrativos e corpo docente
para novas discussões e
apresentação do PDI.

2015/2016

Política para o
ensino, a pesquisa,
a pós-graduação e
a extensão

A comunidade avaliadora
demonstrou, em geral,
satisfeita com o trabalho
desencadeado

Falta de maior incentivo à
Monitoria, a pesquisa e a
falta de convênios com
escolas de idiomas

Implementar a Monitoria
voluntária como forma de
incentivo e buscar meios de
fomento a pesquisa, como a
abertura de cursos de pósgraduação e a oferta de cursos
de língua estrangeira moderna,
na modalidade de extensão, a
custos acessíveis para a
comunidade local.

2016/2017

Responsabilidade
social da IES

A comunidade avaliadora ,
principalmente a sociedade
civil, demonstrou ter
conhecimento das ações
sociais desencadeadas pela
UNIPAC.

Uma maior articulação
com instituições locais
que poderiam ser
parceiras nestas ações

Maior articulação com setores
sociais diversos e uma maior
divulgação de todas as ações
desenvolvidas

2015/2016/2017

Comunicação com
a sociedade

A comunidade avaliadora
demonstrou como aspectos
positivos a comunicação da
UNIPAC com a sociedade
local.

A promoção de mais
projetos, eventos de lazer
e cultura e a propagação
de novos espaços de
divulgação .

Maior articulação do setor de
marketing com todos os setores
do curso e a inserção dos alunos
do Curso de Publicidade e
Propaganda nas ações
publicitárias da IES.

2016/2017

As políticas de
pessoal, as

De uma forma geral a
comunidade avaliadora ,

Um incentivo maior para a
qualificação de

A oferta de cursos de extensão,
capacitações, debates, formação

2016/2017

66,3% da comunidade
avaliadora informou que
conhece a missão
institucional e relatou que a
Instituição cumpre o seu
Regimento e Normas
Institucionais
Foi implementada em 2016
seleção de monitores
acadêmicos para atuarem
presencialmente, em sala
de aula e laboratórios, e
virtualmente, via plataforma
Black Board. 67% da
comunidade avaliadora
informou que são dadas
oportunidades para os alunos
na participação em cursos de
extensão e pós graduação a
custos acessíveis.
57,8% da comunidade
avaliadora informou que
reconhece que a Instituição
desenvolve atividades de
cunho social a apresentou
maior articulação com
setores sociais diversos
60,6 da comunidade
avaliadora informou que
houve um aumento
considerável da articulação
do setor de marketing com
toda a IES, bem como a
ampliação da divulgação das
atividades realizadas com a
sociedade.
70,5 da comunidade
avaliadora informou que
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carreiras do corpo
docente e técnicoadministrativo

classifica como positiva as
políticas de pessoal
adotadas pela IES

professores.

Organização de
gestão da IES

A comunidade avaliadora
demonstrou ter
considerações a fazer sobre
esta dimensão.

Infraestrutura física

De um modo geral este item
foi melhor avaliado neste
processo avaliativo do que
em outros processos
avaliativos anteriores

Os docentes demonstram
pouca satisfação com a
gestão do Campus. A
comunidade pontua
críticas acerca de alguns
setores como tesouraria,
secretaria e apontam
como sendo pouco
relevantes as ações de
educação ambiental.
Foi considerado como
necessário de melhorias
as condições das salas
de aula, os ambientes e
equipamentos para as
aulas práticas. Também
foi apontado o acesso a
IES e o estacionamento e
cantina.

Planejamento de
avaliação

A comunidade respondente
demonstrou ter
conhecimento das ações e
do processo avaliativo
proposto pela CPA.

A comunidade discente
demonstrou
desconhecimento
incômodo das ações da
CPA.

Políticas de
atendimento aos
estudantes

A comunidade respondente
tem considerações acerca
desta dimensão.

A oferta de bolsas
acadêmicas, a
oportunidade de

de grupos de estudos, de
pesquisa, a oferta de cursos de
pós-graduação em diversas áreas
do conhecimento.
A adoção de um modelo de
gestão mais democrática e
participativa e a revitalização e
qualificação dos profissionais que
atuam nestes setores avaliados
como negatividade pelos alunos.

2016/2017

Um planejamento sistemático de
análise e manutenção destes
equipamentos, considerando a
demanda frequente. A
disponibilização de profissionais
qualificados para dar suporte aos
trabalhos destes locais. E que
seja revitalizado as vias de
acesso ao Campus e orientado a
gerência da cantina sobre a
necessidade de agilidade e
qualidade no atendimento da
cantina.
Resgate da identidade da CPA,
através de uma comunicação
mais direta junto aos alunos,
através de e-mail ( correio
eletrônico) específico e uma
maior publicização de suas
ações.

2016/2017

Um programa interno de incentivo
a estágios, monitorias e tutorias;
A revitalização do NAE e uma

2016/2017

2016/2017

foram implementadas
positivamente capacitações,
debates e cursos de
extensão e formação.
43,6 da comunidade
avaliadora informou que
estão satisfeitos com as
modificações proporcionadas
pela gestão do campus e
reconhecem a revitalização
desses profissionais. Porém
é necessário haver melhorias
nos setores de atendimento e
agilidade nos processos.
50,2 da comunidade
avaliadora informou que a
IES dispõe de quantidade
suficiente de funcionários
para o apoio administrativo e
acadêmico. Ouve melhoria
nas condições de
infraestrutura das salas de
aula e equipamentos, bem
como nas vias de acesso ao
Campos e também na
cantina após a troca da
gerência.
56,4% da comunidade
avaliadora informou que tem
conhecimento das ações
implantadas pela CPA e que
reconhecem as melhorias
realizadas na Instituição
como um
todo. Relataram que a CPA
apresenta um contato mais
direto com os docentes e
discentes e os resultados são
mais acessíveis a toda a
comunidade acadêmica.
56,4% da comunidade
avaliadora informou que
houve melhoria na atuação
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Sustentabilidade
financeira

A comunidade demonstrou
satisfeita com o
cumprimento das ações da
IES neste aspecto

realização de
intercâmbios no exterior e
o atendimento prestado
pelo Núcleo de
Atendimento ao
Estudante.

maior divulgação de suas
parcerias, tanto em âmbitos de
intercâmbios quanto em âmbitos
administrativos.

Não foi apontado

Adoção de planejamentos
intencionalizados e sistemáticos
que visem proporcionar a IES
condições permanentes de
manter sustentável
financeiramente, através de um
replanejamento de suas
atividades no âmbito do ensino
na graduação, da pesquisa e da
extensão.

do Núcleo de Atendimento ao
Estudante da Instituição
quanto a disponibilização de
alguns tipos de bolsa
acadêmica. Foi relatado
também que no decorrer do
estágio curricular o aluno
teve suficiente orientação e
supervisão de professores do
seu curso. Porém falta
incentivo ao intercâmbio.
2016/2017

98,9% dos docentes
avaliadores demonstrou
satisfação com o
cumprimento das obrigações
trabalhistas e com as
mudanças das condições de
sustentabilidade financeira.
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Plano de Ação proposto pela CSPA –Campus Juiz de Fora – pautado nos resultados do processo de autoavaliação – Ciclo 2015/2017
Dimensão

Pontos fortes

Pontos frágeis

Proposta de Ação da CPA

Missão e PDI

A comunidade avaliadora
demonstrou conhecer a
missão, objetivos e visão da
instituição.

Não houve esta demanda
com grande enfoque no
consolidado dos
segmentos avaliadores

Continuar realizando reuniões
com a equipe de funcionários
técnico administrativos e corpo
docente para novas
discussões do PDI.

Falta de convênios com
escolas de idiomas e de
oportunidades para
colaborar com os alunos
que apresentam
dificuldades ao longo do
curso

A oferta de cursos de língua
estrangeira moderna, na
modalidade de extensão, a
custos acessíveis para a
comunidade local, bem como
um acompanhamento mais
efetivo para detectar possíveis
dificuldades de aprendizagem
e propor intervenções.

2016/2017

Política para o
ensino, a pesquisa,
a pós-graduação e
a extensão

A comunidade avaliadora
demonstrou, em geral,
satisfeita com o trabalho
desencadeado

Prazo para
cumprimento
2015/2016

Responsabilidade
social da IES

A comunidade avaliadora ,
principalmente a sociedade
civil, demonstrou ter
conhecimento das ações
sociais desencadeadas pela
UNIPAC.

--------

Maior articulação com setores
sociais diversos e uma maior
divulgação de todas as ações
desenvolvidas

2016/2017

Comunicação com
a sociedade

Existem questões a serem
observadas

A atuação da Ouvidoria

Repensar orientar a atuação
da Ouvidoria do Campus.

2016/2017

Melhorias apresentadas em
2017
37,6% da comunidade
avaliadora informou que
conhece a missão
institucional e relatou que a
Instituição continua a realizar
reuniões periodicamente
para discussões dos
aspectos mais importantes
do PDI
53,0% da comunidade
avaliadora informou que são
dadas oportunidades para os
alunos na participação em
cursos de extensão. Porém é
necessária a melhoria das
propostas de intervenções e
acompanhamento das
dificuldades de
aprendizagem.
60,4% da comunidade
avaliadora informou que
reconhece uma articulação
maior com os diversos
setores sociais no que diz
respeito à divulgação
30,4% da comunidade
avaliadora informou que A
instituição promove
atividades de cultura, de
lazer, de convívio e interação
social. Porém o setor de
Ouvidoria necessita ser mais
atuante.
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As políticas de
pessoal, as
carreiras do corpo
docente e técnicoadministrativo

De uma forma geral a
comunidade avaliadora,
classifica como positiva as
políticas de pessoal
adotadas pela IES

Os funcionários
demonstram não saber
responder se a instituição
oferece bolsas aos
mesmos nos cursos que a
IES oferta.

Maior divulgação das
possibilidades de
descontos/bolsas através das
ações dos sindicatos SAEE e
outros, para os funcionários.

2016/2017

Organização de
gestão da IES

A comunidade avaliadora
demonstrou ter
considerações a fazer sobre
esta dimensão.

Foi apontado como sendo
pouco relevantes as ações
de educação ambiental.

Maiores projetos de extensão
e parceria para a organização
destas ações.

2016/2017

Infraestrutura física

De um modo geral este item
foi melhor avaliado neste
processo avaliativo do que
em outros processos
avaliativos anteriores

Um planejamento sistemático
de análise e manutenção
destes equipamentos,
considerando a demanda
frequente. A disponibilização
de profissionais qualificados
para dar suporte aos trabalhos
destes locais.

2016/2017

Planejamento de
avaliação

A comunidade respondente
tem considerações a fazer

Foi considerado como
necessário de melhorias as
condições das salas de
aula, os ambientes e
equipamentos para as
aulas práticas. Também foi
apontado a necessidade de
um número maior de
funcionários para atender a
demanda dos alunos.
A comunidade discente
demonstrou
desconhecimento das
ações da CPA, bem como
das formas de divulgação
de suas ações

Publicizar mais suas ações e
buscar estratégias de contato
mais direto com a comunidade
discente

2016/2017

Políticas de
atendimento aos
estudantes

A comunidade respondente
tem considerações acerca
desta dimensão.

A oferta de bolsas
acadêmicas, a
oportunidade de realização
de intercâmbios no exterior
e o atendimento prestado
pelo Núcleo de

Um programa interno de
incentivo a estágios,
monitorias e tutorias;
A revitalização do NAE e uma
maior divulgação de suas
parcerias, tanto em âmbitos de

2016/2017

65,1% da comunidade
avaliadora informou que
houve melhoria na
divulgação das
possibilidades de
descontos/bolsas através
das ações dos sindicatos
SAEE e outros, para os
funcionários.
65,1% da comunidade
avaliadora informou que
houve melhoria da parceria
dos projetos de extensão e
organização das ações.
37,5% da comunidade
avaliadora informou que
ocorreu um planejamento de
análise e manutenção dos
equipamentos, considerando
a demanda frequente. Houve
melhora na disponibilização
de profissionais qualificados
para dar suporte aos
trabalhos realizados.
40,6% da comunidade
avaliadora informou que tem
conhecimento das ações
implantadas pela CPA e que
reconhecem as melhorias
realizadas na Instituição
como um
todo. Relataram que a CPA
apresenta um contato mais
direto com os docentes e
discentes e os resultados
são mais acessíveis a toda a
comunidade acadêmica.
40,6% da comunidade
avaliadora informou que
houve melhoria na atuação
do Núcleo de Atendimento
ao Estudante da Instituição
quanto a disponibilização de
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Sustentabilidade
financeira

A comunidade demonstrou
satisfeita com o
cumprimento das ações da
IES neste aspecto

Atendimento ao Estudante.

intercâmbios quanto em
âmbitos administrativos.

Não foi apontado

Adoção de planejamentos
intencionalizados e
sistemáticos que visem
proporcionar a IES condições
permanentes de manter
sustentável financeiramente,
através de um replanejamento
de suas atividades no âmbito
do ensino na graduação, da
pesquisa e da extensão.

alguns tipos de bolsa
acadêmica. Foi relatado
também que no decorrer do
estágio curricular o aluno
teve suficiente orientação e
supervisão de professores
do seu curso. Porém falta
incentivo ao intercâmbio.
2016/2017

83,7% dos docentes
avaliadores demonstrou
satisfação com o
cumprimento das obrigações
trabalhistas e com as
mudanças das condições de
sustentabilidade financeira.
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VI – Processos de gestão
Percebe-se que a UNIPAC, através de sua política de gestão, tem investido na
promoção da profissionalização da gestão, com o objetivo de aperfeiçoar, racionalizar e
modernizar o processo de planejamento e gestão institucional. A Instituição tem buscado
assegurar o cumprimento das ações emergentes resultantes do processo de
autoavaliação. Em uma análise referente ao Ciclo de 2015/2017 evidencia-se um avanço
significativo no cumprimento das propostas sugeridas pela CPA/CSPA, em todas as
dimensões que compõe o referido processo.
A Instituição assegura a participação efetiva dos representantes dos diversos
segmentos na gestão institucional, conforme previsão estatutária, para que a execução da
gestão da Instituição aconteça de acordo com previsto nos instrumentos institucionais,
seguindo a perspectiva da gestão democrática participativa.
Objetivando acompanhar à projeção para o aperfeiçoamento da estrutura acadêmica e
o constante crescimento institucional, com foco nas áreas de graduação, pós-graduação e
tecnológica,a CPA acompanha

os objetivos e as metas apresentados pela Equipe

Gestora da Instituição, a partir de políticas internas, tomando conhecimento e avaliando o
que a Universidade pretende alcançar , conforme diretrizes contidas

no Plano de

Desenvolvimento Institucional.

V – Demonstração de evolução institucional
Desde que a Universidade passou a incorporar os processos de autoavaliação na
gestão sistemática, percebe-se significativos avanços, em todos os âmbitos institucionais.
Para melhor elucidar quais foram estes avanços institucionais, elencamos alguns eixos e
faremos

uma avaliação acerca do cumprimento do Plano de Ação, por parte da

instituição.
No eixo Planejamento e Avaliação Institucional, podemos destacar:


As notas obtidas pelos diversos cursos nos momentos das avaliações de
renovação de reconhecimento de curso, autorização de curso e também as notas
obtidas no Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior.
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Criação de um planejamento sistêmico com vistas a manter a sustentabilidade
qualitativa dos cursos, bem como a sustentabilidade administrativa/financeira da



própria instituição..
· Elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos em consonância com o Plano de



Desenvolvimento Institucional.
· Regulamentação dos PPCs de acordo com as legislações vigentes que norteiam



a estrutura legal dos cursos.
· Revisão dos PPCs e da estrutura curricular dos cursos, nos termos das
orientações vigentes, a partir das preposições do Núcleo Docente Estruturante e



Colegiado de Curso.
· Estudo e observação constante dos conceitos das avaliações externas como
ENADE, IGC e CC, com vistas a assegurar e aprimorar os conceitos obtidos,



através das premissas dos órgãos reguladores.
· Incorporação dos resultados da avaliação institucional realizada pela Comissão



Própria de Avaliação, ao planejamento e a gestão dos cursos.
· Estudo dos resultados da avaliação docente como indicadores constantes de



melhorias para a estrutura dos cursos, em todos os aspectos.
· Envolvimento de toda a equipe do curso para assegurar a qualidade do nível de



formação de todos os futuros profissionais da educação.
· Conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos
envolvidos, onde alunos avaliam professores, professores avaliam os



coordenadores e coordenadores avaliam o corpo docente.
· Envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica e na



implementação de medidas para melhoria do desempenho dos cursos.
· Planejamentos sistematizados e elaborados de forma a assegurar os direitos de
aprendizagem dos estudantes, a formação qualitativa dos egressos, buscando



assegurar uma formação plena dos profissionais.
· Estudo dos resultados da avaliação docente como forma de orientar e/ou
redirecionar o trabalho desencadeado em sala de aula com vistas à uma melhoria
constante da atuação dos docentes, proporcionando também uma autoavaliação
acerca dos pontos fortes e frágeis que possivelmente possam ser apontados.

No Eixo Políticas acadêmicas, percebemos como fatores de demonstração de curso.


Currículo real dos cursos alinhados à legislação vigente e ao perfil da clientela,
visando assegurar uma formação plena dos discentes, em todos os aspectos. A
organização curricular dispõe de componentes curriculares que abrangem a
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formação geral e específica, atividades complementares e/ou estágios vinculados à
futura atuação profissional, articulando-se às unidades científico-culturais do
contexto sociocultural em que se inserem.


Desenvolvimento de ações extracurriculares na modalidade de extensão e de
iniciativa à pesquisa.



Formação qualificada dos docentes.



Elaboração de planejamentos macros e micros com o intuito de orientar a atuação
docente e de promover o aluno como agente ativo do processo educacional.



Participação dos alunos no Programa Institucional de Nivelamento .



Adoção de “Práticas Pedagógicas Inovadoras”, através das quais objetiva o
estímulo à educação continuada, incitando o interesse e a busca pessoal pela
aprendizagem, flexibilizando a metodologia e os espaços para que essa
autoaprendizagem ocorra não apenas no ambiente da própria Instituição, mas a
partir dele.



Política interna que visa garantir a educação continuada de seus egressos através



da oferta de cursos de pós-graduação.
Implementação das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação no contexto



das metodologias de ensino aprendizagem nos curso.
Avaliação constante das metodologias adotadas em sala de aula pelos docentes
( práxis pedagógica), dos instrumentos avaliativos e da contextualização dos



cursos com as demandas sociais e locais emergentes.
Implementação de diversificados instrumentos avaliativos, ao longo das etapas
avaliativas, visando contemplar a diversidade de alunos e a necessidade de uma



formação integral para o exercício da profissão docente.
Implementação de iniciativas de pesquisas que favoreçam o olhar investigativo do
profissional

da

educação

face

às

diversas

demandas

observadas

na



contemporaneidade.
Envolvimento dos egressos




outras ações do curso.
Estruturação gradativa do banco de dados de egressos.
Política educacional inclusiva, atendendo adequadamente os alunos com



necessidades educativas especiais.
Expansão das atividades para além da sala de aula em espaços diversificados, tais
como:



laboratórios

em eventos, seminários, semanas acadêmicas e

especializados,

laboratórios

de

informática,

Sala

de

Aprendizagem Ativa e Biblioteca.
Propostas de projetos de extensão que possam ser implementados em espaços
diversificados e que tenham relação direta com a comunidade local.
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Biblioteca com acervos que atendem satisfatoriamente a demanda do curso e um
rico acervo de fontes de pesquisa disponibilizadas de forma eletrônica no sítio



eletrônico da instituição.
Cumprimento pleno dos temas transversais no currículo dos cursos e promoção



da flexibilização curricular.
Realização de visitas técnicas , de estágios supervisionados em espaços




diversificados e que tenham relação direta com as ações inerentes à cada curso.
Mantença e expansão das redes de convênios .
Incentivo à formação continuada dos professores dentro do próprio contexto
institucional e apoio as iniciativas advindas dos próprios docentes que porventura



não sejam promovidas pela Universidade e seus parceiros.
Implementação de um trabalho pedagógico pautado na interdisciplinaridade entre



as disciplinas, entre as turmas e cursos.
Estabelecimento de um maior diálogo entre os cursos, através, principalmente, de



disciplinas afins , o que enriquece a formação dos alunos.
É assegurado, todo o início de semestre, momentos para a realização de
planejamentos coletivos para que os professores possam trocar experiências e
elaborar de forma mais integrada seu plano de trabalho.

No eixo Políticas de gestão destacamos como positivo:



Implantação de novos cursos de Pós-graduação na área educacional.
Gestão dos cursos pautada nos princípios da gestão democrática participativa,
contando com o apoio do Colegiado, do NDE e de representatividade dos alunos,



conforme registros contidos nos livros de escrituração dos cursos.
Planejamento, em nível macro, com o objetivo de promover, sempre que possível,
maiores investimentos que possam subsidiar uma maior promoção dos cursos pela



instituição.
Realização de ações internas e externas e o estabelecimento de novas parcerias,
com o objetivo de expandir a visibilidade do curso no cenário local e regional.

3.1.1 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação
Reforçamos que a avaliação Institucional da UNIPAC, desde sua criação, está
fortalecida com a decisão política/ gestora que a priorizará como forma de diagnóstico e
garantia da qualidade em educação. Por isso, percebe-se que, nos processos de gestão
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seja em âmbito acadêmico e administrativo a instituição tem se atentado aos dados
coletados , analisados e repassados pela CPA e CSPA.
Com isso a Universidade assume o ritmo da transformação contínua, onde a
preparação técnica e científica caminha junto com a reflexão cultural de forma criativa e
profunda.
Este processo de planejamento institucional é intencionalmente planejado pela
equipe gestora, a partir também do Plano de Ação elaborado pela CPA e CSPA. Percebese que a instituição é atenta aos resultados da

avaliação docente , realizada

semestralmente, aos resultados das avaliações externas, sem desconsiderar as
especificidades e singularidades da comunidade local e regional.
Consideramos que a metodologia adotada para fins de realização da avaliação
institucional, que abrange todos os segmentos, em igualdade de participação, esta cada a
cada ciclo melhor estruturada e seus resultados contribuem diretamente para a melhoria
da instituição, uma vez que os dados produzidos são discutidos, analisados

e as

debilidades encontradas, são sempre repensadas e melhoradas, de acordo com a
possibilidade e planejamento macro institucional.

3.1.1.1 Relato Institucional
A UNIPAC é mantida pela Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC), com sede
na Rua Piauí, nº 69 - sala 1.101 a 1.104, Santa Efigênia - Belo Horizonte - Minas Gerais.
CEP: 30.150-320.
A Fundação Presidente Antônio Carlos é uma fundação de direito privado civil,
sem fins lucrativos, nos moldes do que estabelecem os artigos 62 a 69 do Código Civil
Brasileiro. Seu Estatuto está registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
de Belo Horizonte sob o nº 09, no registro 119.274, Livro A, em 28 de abril de 2009.
A sede da Mantenedora se localizava até 2007, na Rua Monsenhor José
Augusto, nº 203, bairro São José, na cidade e comarca de Barbacena, em Minas Gerais.
Posteriormente, de acordo com a Lei Estadual nº 16.701, de 19 de abril de 2007, e livro
de atas 001, folhas 68/verso e 69, foi determinada a transferência da sede para a Rua
Engenheiro Carlos Antonini, nº15, sala 403 - Bairro São Lucas, CEP: 30.240-280, na
cidade e comarca de Belo Horizonte, neste Estado, onde permanece até hoje. A
Fundação tem prazo indeterminado de funcionamento e as suas principais finalidades
são:
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• Criar, instalar e manter, sem fins lucrativos, conforme o disposto na Lei nº 3.038, de
19 de dezembro de 1963, estabelecimentos de ensino ou cursos superiores de
pesquisa e de formação profissional, nos termos da legislação que regula a
matéria;
• Criar e manter serviços educativos e assistenciais que beneficiem os estudantes, e
obras sociais filantrópicas ligadas ao ensino;
• Promover medidas que, atendendo as reais condições e necessidades do meio,
permitam ajustar o ensino aos interesses e possibilidades dos estudantes;
• Cuidar de atividades ligadas aos problemas do ensino em geral, desenvolvendo
por todos os meios, intercâmbio com entidades congêneres nacionais e
estrangeiras;
• Criar e manter Faculdades, Centros Universitários, Universidade, cursos ou órgãos
de ensino de interesse social;
• Promover publicações, especialmente de assuntos didáticos e acadêmicos, se
possível, através da sua editora gráfica; e
• Agir em estrita conformidade com as normas legais e estatutárias obedecendo às
determinações das autoridades competentes. O Ministério Público velará pelo seu
funcionamento.
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Os objetivos estratégicos da FUPAC conjugam a missão e as diretrizes estabelecidas
para o funcionamento das mantidas compreendendo quatro dimensões, a saber: a)
institucional, b) financeira, c) social e, d) organizacional.
A história das Faculdades da Fundação Presidente Antônio Carlos (FUPAC),
Entidade Mantenedora da Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), teve início
em 1963, quando o deputado e professor Bonifácio Andrada apresentou um projeto de lei
que, aprovado deu origem à Fundação Universitária da Mantiqueira, em Barbacena,
Minas Gerais. A instituição, por iniciativa do deputado Hilo Andrade, passaria a se chamar,
em 17 de dezembro de 1965, Fundação Presidente Antônio Carlos. Era o nascimento da
FUPAC, que mais tarde tornar-se-ia uma das maiores instituições universitárias do País.
O deputado Bonifácio Andrada transformou em realidade o seu intento em 1965.
Coube a ele presidir a instalação das duas primeiras instituições universitárias em
Barbacena. Assim, em 1966, foram instaladas as duas primeiras faculdades: a Faculdade
de Filosofia com os cursos de Letras, Pedagogia e História e a Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e Administrativas com o curso de Ciências Contábeis. O início
destes cursos refletia a preocupação da Fundação Presidente Antônio Carlos em
responder às expectativas na formação de professores e no setor da gerência
empresarial, pois, desde aquela época, eram solicitados profissionais qualificados para
estas áreas.
Sempre atenta às necessidades da comunidade, a FUPAC inicia, em 1968 o curso de
Matemática. Em 1971, é criada a Faculdade de Medicina, mais tarde transferida para a
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada (FUNJOB), hoje procurada por estudantes
do Brasil inteiro. Três anos mais tarde, em 1974, a FUPAC cria a Faculdade de Ciências
Jurídicas e Sociais com o curso de Direito, e em 1975, na já existente Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas, o curso de graduação em Administração de
Empresas, todas na cidade de Barbacena.
Em uma contínua expansão, a Fundação Presidente Antônio Carlos passa a estar
presente na cidade de Ubá, em 1970; e em Visconde do Rio Branco, em 1975. A FUPAC
chega também a Leopoldina no ano de 1991; a Ipatinga, em 1993; e a Juiz de Fora, em
1996. Em 1997, a Fundação instala-se ainda em Conselheiro Lafaiete; no ano seguinte
(1998), em Bom Despacho; e em 2001, em Araguari. Até o ano de 2010, estas cidades
formavam um conjunto de 09 (nove) Campi, incluindo Barbacena. Ao longo daqueles anos
a FUPAC instalou também unidades em outras cidades de Minas Gerais.
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Aos 33 anos de atividade, em 1996, em reconhecimento à qualidade do ensino
oferecido, as 06 (seis) Faculdades da Fundação Presidente Antônio Carlos transformamse em Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), autorizada pelo Conselho
Estadual de Educação, através do Parecer nº 549, de 14, de junho de 1996 e homologada
pelo Ministério da Educação por meio da Portaria do MEC nº 366, de 12 de março de
1997 e, posteriormente, acrescida de mais 03 (três) Campi, ficando a UNIPAC em 2001
com 09 (nove) Campi.
No ano de 2010 em razão das dificuldades para cumprimento das exigências do
MEC em termos de Universidades, os representantes da FUPAC e da UNIPAC decidiram
em reunião com o Diretor da DESUP, Dr. Paulo Wollinger, pelo desmembramento da
UNIPAC, ficando esta com apenas 02 (dois) “Campi”, sendo Barbacena e Juiz de Fora.
Os demais “Campi” foram transformados em Faculdades.
A partir de 2002, o Reitor licenciado, professor Bonifácio Andrada, visando à
melhoria da qualidade da educação de base no Estado e consciente da necessidade de
capacitação do profissional pedagógico da Educação, criou a Rede de Ensino Normal
Superior com as Faculdades de Educação e Estudos Sociais em mais de 130 (cento e
trinta) cidades espalhadas por Minas Gerais, o que promoveu uma grande revolução
educacional no interior mineiro. Tal iniciativa atendeu às necessidades de cada região e à
exigência instituída na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, que determina
que, a partir de 2006, a formação superior seja imprescindível para atuação dos
professores em sala de aula.
Hoje, portanto, a FUPAC e a UNIPAC, respectivamente com 47 (quarenta e sete)
anos como Instituição de Educação Superior e 12 (doze) como Universidade, está
presente em mais de 50 (cinquenta) cidades de Minas Gerais, com mais de 57 (cinquenta
e sete) mil universitários, oferecendo mais de 200 (duzentos) cursos de graduação e,
contando ainda, com o Ensino Fundamental, Médio, Pós-graduação Lato Sensu, nas
diversas áreas do conhecimento e Stricto Sensu, Mestrado em Direito e Tecnologia.
A UNIPAC é uma instituição universitária criada em Barbacena, valendo-se de suas
lideranças e elites educacionais, bem como das de outras cidades, visando alcançar por
meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, os conhecimentos da Filosofia, da Ciência,
da Tecnologia e das Técnicas em geral, para contribuir e influir no desenvolvimento das
áreas sociais da região, de Minas e do país, como, ainda, formar profissionais para a
comunidade.
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O seu compromisso, conforme retrata a sua missão, entre outros, é com a
qualidade universitária, e por meio desta, com uma científica compreensão política do
mundo em nossos tempos, para os problemas da multi e interdisciplinaridade, a procura
de novos talentos, a inserção ocupacional de seus alunos e a formação continuada dos
seus diplomados. Sua visão compreende buscar consolidar-se como Instituição de
Educação

Superior reconhecida

como

centro

de

excelência

na

produção

de

conhecimentos, na qualidade dos serviços prestados à comunidade, mantendo-se como
referência na região e no Estado de Minas Gerais, buscando o contínuo aprimoramento e
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Em termos de regulamentação,
junto ao Ministério da Educação, após a migração para o sistema federal de ensino,
destacamos que UNIPAC passou pelo processo de credenciamento pelo Ministério da
Educação e está aguardando a publicação da Portaria
Considerando que sua filosofia é regida pela busca contínua nos processos de
aprimoramento da qualidade da educação, ofertada em todos os cursos de graduação,
apresentamos abaixo os dados inerentes as avaliações externas de todos os cursos de
graduação, em vigência no Campus Barbacena, demonstrando os conceitos obtidos por
cada um no ENADE, CPC e ICC:
BARBACENA – CURSOS RECONHECIDOS/RENOVADOS E PROTOCOLADOS NO MEC
Nome do Curso

Modalida
de

Administração

Bacharelad
o
Bacharelad
o
Bacharelad
o

Reconhec.
Renovado
Autorizado

Protocolo nº 201360880

Reconhecimento
Renovado

Bacharelad
o
Bacharelad
o

Reconhec.
Renovado
Reconhec.
Renovado

Portaria Nº 1099, de 24/12/2015, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 30/12/2015.
Protocolo nº 201360876

Licenciatur
a
Bacharelad
o
Bacharelad
o
Bacharelad
o
Bacharelad
o

Reconhec.
Renovado
Reconhec.
Renovado
Reconhec.
Renovado
Autorizado

Bacharelad

Reconhec.

Arquitetura e
Urbanismo
Ciência da
Computação
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física

Enfermagem
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia

Situação

Reconhec.
Renovado

Nº de reconhecimento
/renovação ou protocolo
Portaria nº 133, de 06/05/2016, do Ministério da
Educação, publicada no D.O.U. de 09/05/2016.

Portaria Nº 36, de 17/01/2018, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 18/01/2018.
Protocolo nº 200903430
Portaria Nº 36, de 17/01/2018, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 18/01/2018.
Protocolo nº 201509553
Portaria nº 31, de 11/02/2016, publicada
no D.O.U. de 15/02/2016.
Portaria Nº 37, de 17/01/2018, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 18/01/2018.
Protocolo nº 200903424
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o
Bacharelad
o

Renovado
Reconhec.
Renovado

Pedagogia

Licenciatur
a

Reconhecido

Psicologia

Bacharelad
o
Bacharelad
o

Reconhec.
Renovado
Reconhec.
Renovado

Nutrição

Publicidade e
Propaganda

Portaria Nº 36, de 17/01/2018, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 18/01/2018.
Portaria N° 607, de 19/11/2013, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 20/11/2013.
Protocolo nº 200903432

Portaria Nº 1.018, de 26/09/2017, do
Ministério da Educação, publicada no
D.O.U. de 27/09/2017.
Curso Superior Tec. Tecnólogo
Reconhec.
Portaria Nº 60, de 02/02/2018, do
em Gestão
Renovado
Ministério da Educação, publicada no
Ambiental
D.O.U. de 05/02/2018.
Renovado reconhecimento nos termos do art. 101, da Portaria Normativa nº 23, de 21 de
dezembro de 2017. Processo Protocolado no sistema e-MEC

BARBACENA – ENADE
CIDADE
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena

CURSO
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biotecnologia
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física (bacharelado)
Educação Física (licenciatura)
Enfermagem
Engenharia Civil
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geografia e Meio Ambiente
Gestão Ambiental
História
Letras
Matemática
Normal Superior
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda

CODIGO
CURSO
7120
1305239
51239
20818
7119
7123
64455
105520
59344
1305196
51244
20821
20820
50252
110396
71454
7109
7107
7110
60380
20822
87464
59354
20817

ENADE
2015
3
---------------4
3
--------------------------------------------------------------------------------3
2

CPC
2015
3
---------------3
2
--------------------------------------------------------------------------------3
2

IGC
201
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ENADE
2016
------------------------------3
-----3
-----2
3
---------------2
--------------------2
----------------

CPC
201
6
------------------------------3
-----3
-----3
3
---------------2
--------------------3
----------------

IGC
201
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CC
3
4
--4
3
4
------3
--3
--3
3
4
--2
------4
--3

ANO
2014
2015
--2013
2014
2016
------2015
--2016
--2012
2013
2017
--2012
------2012
--2016

CONCEITO INSTITUCIONAL UNIPAC – ANO
2012

A UNIPAC Campus Barbacena, oferta hoje no ano de dois mil e dezessete, quinze
cursos de graduação, sendo

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da

Computação , Ciências Contábeis, Direito, Educação Física ( Bacharelado), Enfermagem,
Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e
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Propaganda e Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, o e atendendo um
total de 2770 alunos e contando com um quantitativo de 120 professores.
Ainda em dois mil e dezessete foi autorizado pelo Ministério da Educação a oferta
do Curso de Odontologia no Campus Barbacena.
Fica evidente, na nossa percepção, a relevância da instituição no cenário local e
regional. A UNIPAC é a Universidade

que conta em seu quadro de alunos com um

atendimento a mais de 15( quinze) munícipios ao seu entorno.
Atualmente, o campus oferece à população estudantil local e do entorno de
Barbacena habilitação em bacharelado, licenciatura e tecnológico, possibilitando, através
dessa diversidade de formação a oportunidade de crescimento de diversos cidadãos, que
por sua vez, influenciam diretamente na economia, saúde, educação da cidade de
Barbacena e de todos os municípios circunvizinhos, o que fortalece consequentemente a
mesorregião, o estado e o país.
O Campus de Juiz de Fora, oferta os seguintes Cursos de graduação :
Administração, Biomedicina, Direito, Farmácia ,Fisioterapia, Gestão em Meio Ambiente,
Medicina, Medicina Veterinária e Nutrição.
Com uma política de gestão empreendedora, rumo a expansão das propostas de
pesquisa a Universidade, através da Pró- reitoria de Ensino Pesquisa e Extensão oferece
aos seus egressos e à toda a comunidade a oportunidade de realizar curso de
Especialização – Lato Sensu, em diversas áreas do conhecimento.
Para que esta política de expansão seja uma constante a UNIPAC, conta com os
trabalhos e resultados dos processos de Autoavaliação, que validados estatisticamente
realizando o cruzamento dos dados coletados em diferentes segmentos, fornece a IES
dados que subsidiarão as ações de melhoria pedagógico-administrativas. De posse dos
resultados a CPA estuda, gere e acompanha as ações de melhoria cabíveis e esperadas.
Finalizada a tabulação e análise dos resultados da Avaliação Institucional, são
gerados relatórios encaminhados à Reitoria, à Pró-Reitoria de Ensino, à Direção do
Campus, às Coordenações de Cursos e aos chefes dos setores administrativos. A
CPA/CSPA tem um período fixado para promover a discussão do resultado da avaliação,
conjuntamente com os dirigentes das áreas acadêmica, administrativa, professores e
lideranças de alunos.
Vale destacar ainda que, a Instituição tem conseguido , ao longo dos tempos,
desde o processo de implantação da CPA ter um olhar diferenciado para sua realidade e
propor, sempre que possível significativas alterações em seu cenário de atuação. Desde o
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primeiro processo avaliativo a UNIPAC Campus Barbacena e Campus Juiz de Fora tem
demonstrado consciência e tomada de decisões e ações que impactam positivamente
em

melhorias para a comunidade interna e externa, dentre elas podemos citar: A

melhoria de todo o espaço físico da instituição, ampliação de salas, instalação de
equipamentos audiovisuais, a adaptação para as questões da acessibilidade, a melhoria e
ampliação da cantina , auditório e biblioteca, a revitalização de todos os laboratórios, as
melhorias no estacionamento, a preocupação com o processo seletivo de profissionais, as
propostas de capacitação interna para sua equipe de trabalho, a implementação de
discussões e tomadas de decisões de forma coletiva, a ampliação dos canais de
comunicação com os alunos e a sociedade, a abertura de novos cursos de pós-graduação
( formação continuada), a revitalização de diversos setores, a criação de espaços
diferenciados para estudos, lazer e esporte, a mantença e efetivo funcionamento do
Núcleo Docente Estruturante de todos os Cursos, dentre outras ações.
Vale reforçar também que o PDI 2014-2018

construído por representantes do

corpo docente e técnico-administrativo vem possibilitando a coerência entre as ações
planejadas e executadas. As orientações constantes do Projeto Pedagógico Institucional
integram o corpo do Plano de Desenvolvimento Institucional, estando articuladas,
portanto, às políticas de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e administrativa e
de avaliação institucional.
Depois de cuidadosa observação do Plano de Desenvolvimento Institucional da
UNIPAC, a CPA/CSPA considera que este documento está de acordo com as sugestões
apresentadas em formulário disponibilizado pelo Ministério da Educação e obedece ao
disposto nas mais recentes leis que regulam o ensino superior brasileiro – em especial ao
art. 16 do Decreto n.º 5.773, de 9 de maio de 2006, que define os principais tópicos que
deve conter todo Plano de Desenvolvimento Institucional.
O PDI da Universidade expõe com concisão e coerência os passos a serem dados
no caminho da Instituição rumo ao cumprimento de sua missão.

3.2 Eixo 2: Desenvolvimento Institucional
3.2.1 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional
Conforme descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional e assumido nas
práticas de suas ações cotidianas, para bem cumprir seu papel na sociedade e em
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consonância com as diretrizes definidas pela Entidade Mantenedora (FUPAC), a UNIPAC
tem seu Plano de Desenvolvimento Institucional orientado pela seguinte missão e visão:
“A UNIPAC é uma instituição universitária criada em Barbacena, valendo-se de suas
lideranças e elites educacionais, bem como das de outras cidades, visando alcançar por
meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, os conhecimentos da Filosofia, da Ciência,
da Tecnologia e das Técnicas em geral, para contribuir e influir no desenvolvimento das
áreas sociais da região, de Minas e do país, como, ainda, formar profissionais para a
comunidade. O seu compromisso, entre outros, é com a qualidade universitária, e por
meio desta, com uma científica compreensão política do mundo em nossos tempos, para
os problemas da multi e interdisciplinaridade, a procura de novos talentos, a inserção
ocupacional de seus alunos e a formação continuada dos seus diplomados”.
Tem como Missão consolidar-se como Instituição de Educação Superior
reconhecida como centro de excelência na produção de conhecimentos, na qualidade dos
serviços prestados à comunidade, mantendo-se como referência na região e no Estado
de Minas Gerais, buscando o contínuo aprimoramento e desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão. A proposta de desenvolvimento institucional contínuo da UNIPAC
está fundamentada na sua missão, nos seus objetivos gerais e metas institucionais, como
também na competitividade de mercado no segmento da educação superior, e abrange
especificamente as duas modalidades de ensino já existentes: graduação (bacharelado,
licenciatura, tecnologia) e pós-graduação (Lato e Stricto Sensu). Para isso, a
Universidade tem buscado fazer um processo de gestão democrática participativa
arrojado, implementando e propondo, dentro de suas possibilidades orçamentárias ações
que consolidem e confirmem esta filosofia institucional . A adoção de estratégias, ações e
cronogramas de execução, enquanto procedimentos
para se atingir as metas e prioridades da instituição, são os métodos utilizados para
garantir a viabilidade de cada proposta. Assim, nesse processo, destaca-se um conjunto
de estratégias e ações compreendidas em andamento e outras ainda a serem
implementadas no processo de desenvolvimento da IES.
Sobre esta aspecto CPA e CSPA estão sempre atentas

às ações que estão sendo

desenvolvidas e ou planejadas, com o obetivo de assegurar plenas e melhores condições
para o desenvolvimento do tripé que rege uma Universidade.
Em nossa concepção, enquanto órgão autônimo as ações e propostas de
desenvolvimento acima contidas, convergem para ampliação do atendimento e da
qualidade dos cursos de graduação, tecnológicos, Especialização Lato Sensu e Strictu
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Sensu , cursos técnicos e sequenciais e na ampliação de suas potencialidades
educacionais através da oferta da educação a distância, dentro dos preceitos normativos
e regulamentadores possibilitados pelo MEC, através de diferenciados dispositivos legais.

3.2.2 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição
Conforme referenciado no Plano de Desenvolvimento da Instituição e no Estatuto
da FUPAC a responsabilidade social da UNIPAC permeia as atividades, desenvolvida no
âmbito institucional, de ensino, pesquisa e extensão. As atividades priorizam programas,
projetos e ações voltadas para o atendimento das necessidades sociais emergentes,
privilegiando a produção do conhecimento que vise superar as desigualdades sociais.
Assim, esta se encontra delineada pelos seguintes objetivos:


instigar o desenvolvimento de ações concernentes à promoção humana;



promover, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades relativas aos
assuntos comunitários da Universidade;



coordenar e supervisionar todas as atividades voltadas à inclusão social no âmbito
da Universidade;



promover e incentivar atividades de ação social e a intervenção comunitária;



propor políticas e diretrizes para a promoção e desenvolvimento de atividades
artísticas, esportivas e culturais;



planejar, produzir materiais e coordenar eventos de caráter social;



mobilizar a comunidade no sentido de participar da promoção de programas e
projetos de ação social e intervenção comunitária;



supervisionar os programas e projetos de ação social e intervenção comunitária
desenvolvidos pela Universidade;



propor ações voltadas para o desenvolvimento socioeducativo e cultural de
comunidades periféricas de baixa renda;



procurar formas para a crescente articulação entre as instituições públicas e
privadas, para uma atuação mais ampla no campo de ação comunitária;



prestar assistência aos alunos com dificuldades psicopedagógicas e financeiras,
através de atendimento e/ou encaminhamento a serviço especializado e da
concessão de bolsas de estudos;



analisar a viabilidade técnica de projetos e programas de ação social e intervenção
comunitária; e
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oferecer suporte técnico a todas as instâncias da Universidade nas áreas de
responsabilidade social.
Sobre este aspecto, podemos avaliar que a UNIPAC é uma instituição educacional

socialmente responsável com

comunidade na qual está inserida, visto que tem

contribuído significativamente com o desenvolvimento local , promovendo a auto
sustentabilidade e a cidadania.
A UNIPAC desenvolve programas sociais que melhoram a qualidade de vida da
comunidade na medida em que os acolhe na definição de seus valores e de sua missão.
A responsabilidade social da Fundação Presidente Antônio Carlos, Mantenedora da
UNIPAC, está alicerçada em dois princípios, a saber:
I. expansão ordenada e a criação de novos cursos superiores em áreas ainda carentes,
orientados em seus Projetos Pedagógicos de Curso pelos princípios e valores
condizentes com a missão institucional de forma a atender às necessidades da
comunidade e contribuir para a formação do cidadão; e
II. promover programas sociais, através de uma ação extensionista, interdisciplinar por
natureza, ao abordar a realidade em sua plenitude, promovendo a produção do
conhecimento de forma integrada, que não pode ser vista fora do processo acadêmico e
desvinculada do ensino.
A UNIPAC, através de seus cursos e de seus programas/projetos de extensão
oferta para a sociedade local e ao entorno atividades/eventos de extensão, de lazer,
cultura, consciência cidadã, memória e preservação de patrimônio cultural, educação
ambiental e para

sustentabilidade , saúde e outras programações considerando as

necessidades e especificidades da clientela e do momento social. Destaca-se também os
projetos de ação contínua como a Clínica Escola Vera Tamm de Andrada, O Núcleo de
Práticas Jurídicas do Campus Barbacena e de Juiz de Fora e a Clínica de Psicologia .
Todos os registros de projetos e eventos são consolidados e divulgados da Pró-reitoria de
Ensino Pesquisa e Extensão. Outras abordagens referentes a temáticas sociais, de
abrangência ampla, percebe-se, também através dos Projetos Políticos Pedagógicos dos
cursos que estas são

tratadas nos currículos de

modo transversal, contínuo e

permanente. Nessa categoria se enquadram os seguintes temas: História e Cultura AfroBrasileira e Indígena, Educação Ambiental e em Direitos Humanos e as questões
inerentes a inclusão e diversidade.
Neste contexto, a sociedade civil, conforme demonstram os resultados obtidos
através das respostas ao questionário de autoavaliação, reconhece a relevância do
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trabalho social desencadeado pela UNIPAC, o que caracteriza uma trajetória atenta às
demandas sociais da sociedade local e ao seu entorno.
Sobre este aspecto, destacamos também que a UNIPAC conta com um Programa
Nivelamento com o objetivo de oferecer ao acadêmico com dificuldades em acompanhar
determinados componentes curriculares, as condições adequadas para a superação de
suas dificuldades, especialmente no início do curso, permitindo que ele acompanhe o
processo ensino-aprendizagem em sua plenitude. O Programa de Nivelamento é
realizado com base em um plano de ação, constando prazos, dias e horários das
atividades, bem como os procedimentos necessários para promover efetivamente o
nivelamento dos alunos nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa. Posteriormente,
os alunos são informados e convocados para participarem do nivelamento, mas em dias e
horários diversos àqueles em que o curso regular acontece.
Também evidenciamos a existência do apoio psicopedagógico que tem como
finalidade orientar e auxiliar na realização das atividades acadêmicas definidas pelos
docentes da Universidade, ou ainda, sugerir o devido encaminhamento para os casos em
que se fizer necessário um atendimento mais especializado.

Atendimentos e serviços prestados à Comunidade em geral em 2017 Campus IBarbacena.
Clínica Escola Vera Tamm de Andrada
Atendimentos na área de Farmácia
Atendimentos na área de Fisioterapia
Atendimentos na área de Nutrição
Atendimentos na área de Psicologia
Atendimentos no NPJ

Número
474( atendimento geral) e 524( órtese e
prótese), até o momento
420
353
124
 Processos Ajuizados na Comarca
de Barbacena/MG – 116
 Consultas e retornos - 468

Atendimentos e serviços prestados à Comunidade Acadêmica (discentes, docentes
e funcionários) em 2017 – Campus II/Juiz de Fora
Área / Tipo
Nivelamento

Número
22
42

Atendimento Psicopedagógico

Atendimentos e serviços prestados à comunidade local (cidade e região) em 2017
– Campus II/Juiz de Fora
Área / Tipo
Atendimento e Assessoria Jurídica nos
Bairros
Atendimento de Fisioterapia
Clínica e cirurgia de animais de grande
porte
Clínica e cirurgia de pequenos animais
Núcleo de Prática Jurídica – Assessoria
Cível e Penal

Número
16
2586
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3.3 Eixo 3: Políticas Acadêmicas

3.3.1 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Neste item, percebemos que a instituição busca se preparar cada vez mais, de
forma qualitativa,

para atender às demandas da educação na sociedade do

conhecimento, buscando, além da qualidade do ensino e da mensalidade adequada, sua
sobrevivência e desenvolvimento em um cenário altamente competitivo A UNIPAC, em
consonância com a legislação atinente à matéria, reúne cursos de licenciaturas,
bacharelados e de graduação tecnológica com carga horária própria, que seguem as
determinações legais, com base nas especificidades inerentes ao seu campo de atuação
e formação. Sua organização curricular dispõe de componentes curriculares que
abrangem a formação geral e específica de cada área, atividades complementares e/ou
estágios vinculados à futura atuação profissional, articulando-se às unidades científicoculturais do contexto sociocultural em que se inserem.
Ademais, notamos que a UNIPAC prevê, em cada um dos Projetos Pedagógicos
de seus cursos, atividades acadêmicas voltadas às “Práticas Pedagógicas Inovadoras”,
através das quais objetiva o estímulo à educação continuada, incitando o interesse e a
busca pessoal pela aprendizagem, flexibilizando a metodologia e os espaços para que
essa autoaprendizagem ocorra não apenas no ambiente da própria Instituição, mas a
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partir dele. Neste âmbito, a tradicional missão do professor, transmissor do conhecimento,
dá espaço ao seu papel de articulador de conhecimentos e mediador da aprendizagem e
do desenvolvimento das competências e das aptidões. O processo educativo contido em
todas as atividades acadêmicas deve ter como foco principal a Responsabilidade Social,
em cumprimento à política de ensino e missão institucionais.
Os cursos de pós-graduação da UNIPAC fundamentam-se nas diretrizes do Plano
Nacional de Pós-graduação, que preveem o desenvolvimento educacional e cultural da
sociedade brasileira como fatores estratégicos do processo de crescimento do País. A
pós-graduação constitui-se no locus de formação de recursos humanos altamente
qualificados, produzindo, tanto científica quanto tecnologicamente, profissionais capazes
de contribuir significativamente para a inserção da região e do País em patamares mais
avançados, de forma a solidificar a capacitação e o poder de criação nos campos do
saber. Este processo dinâmico mobiliza-se continuamente no sentido da integração com a
comunidade científica nacional e internacional, de acordo com o preconizado na
legislação específica.
A extensão universitária liga-se à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão a qual é responsável pelo registro, seleção, monitoramento e avaliação das
ações. A escolha das ações a serem implementadas dar-se-á mediante a publicação de
edital contendo prazos e trâmites para envio das propostas, de sorte que serão
consideradas as linhas curriculares institucionais, as modalidades de extensão, suas
áreas temáticas e campo de atuação, além da adequação orçamentária.

Abaixo apresentamos dados referentes a extensão do Campus Barbacena nos anos
de 2017:
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Eventos de extensão realizadas no ano de 2017 – Campus Barbacena

Registros de eventos/projetos e programas de extensão – ano de 2017
Nome dos Cursos

Projetos de
Extensão

Eventos de
Extensão

Programas
de Extensão

Administração
Arquitetura
Ciência da Computação
Ciências contábeis
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Tecnologia em Gestão Ambiental

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
3
7
8
2
6
7
5
8
4
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Envolvimento
de alunos
(sim ou não)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Envolvimento de
Professores
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Atividades de extensão realizadas no ano de 2017 – Campus Barbacena
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Curso
Administração
Arquitetura e
Urbanismo
Ciência da
Computação
Ciências
Contábeis
Direito

Educação Física

Enfermagem

Engenharia Civil

Farmácia

Fisioterapia

Título da Atividade/Curso/Projeto/Evento de Extensão

Início

Término

Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Dia da Responsabilidade Social –Campanha de Arrecadação em prol do Dia das Crianças da comunidade
São Sebastião de Campolide
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Responsabilidade Social Lar Santa Casa
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Dia da Responsabilidade Social –Campanha da Arrecadação em prol do Dia das Crianças da Comunidade
São Sebastião de Campolide
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Dia da Responsabilidade Social-Campanha da Arrecadação em prol do Dia das Crianças da comunidade
São Sebastião de Campolide.
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Palestra Informativas nas Escolas de Barbacena /MG e Região
Responsabilidade Social: Palestra Informativa na Escola
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Bases Nutricionais e do Treinamento Físico Associadas ao Emagrecimento
V Gincana da Calourada de Educação Física
Dia Mundial da Atividade Física
Dia da responsabilidade Social
EndNote.Gerenciando Bibliografias para Publicação de Artigos Científicos
Dia do Profissional de Educação Física
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
A Importância do Conhecimento Compartilhado a partir da visita técnica monitorada ao Rede Sarah de
Hospitais de Reabilitação.
Curso de Produção Artesanal de Cerveja.
Ação Social-Projeto-Educação Para a Vida-Saúde, Educação e Cultura para Todos.
X Semana da Enfermagem
Bom Dia Vida-2017
SIPAT-Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho-CEMIG,2017
Semana da Responsabilidade Social 2017
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Responsabilidade Social Lar Santa Casa
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
A Importância do Conhecimento Compartilhado a partir da vista técnica monitorada ao rede Sarah de
Hospitais de Reabilitação.
Curso de Produção Artesanal de Cerveja
Responsabilidade Social –Apoio Aos Pacientes Portadores de Câncer
Gestão Farmacêutica/Lipidograma Meio Ambiente-Barraca da Honestidade III Evento do Chá

12/04/2017

26/04/2017

22/09/2017
12/04/2017
23/09/2017
12/04/2017

22/09/2017
26/04/2017
23/09/2017
26/04/2017

22/09/2017
12/04/2017

22/09/2017
26/04/2017

22/09/2017

22/09/2017

12/04/2017
18/09/2017

26/04/2017
18/09/2017

12/04/2017
08/07/2017
22/03/2017
06/04/2017
23/09/2017
22/09/2017
30/08/2017

26/04/2017
08/07/2017
22/03/2017
06/04/2017
23/09/2017
23/09/2017
30/08/2017

12/04/2017
25/05/2017
06/05/2017
24/06/2017
29/05/2017
30/09/2017
19/09/2017
18/09/2017

26/04/2017
25/05/2017
27/05/2017
24/06/2017
01/06/2017
30/09/2017
20/09/2017
18/09/2017

12/04/2017
23/09/2017

26/04/2017
23/09/2017

12/04/2017
25/05/2017
06/05/2017
21/09/2017
05/06/2017

26/04/2017
25/05/2017
27/05/2017
21/09/2017
05/06/2017

Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Curso de Produção Artesanal de Cerveja
A Importância do Conhecimento Compartilhado a partir da vista técnica monitorada ao Rede Sarah de

12/04/2017
06/05/2017
25/05/2017

26/04/2017
27/05/2017
25/05/2017
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Hospitais de Reabilitação.
Estratégias de Busca Para Recuperação de Artigos Científicos

Nutrição

Pedagogia

Psicologia
Publicidade e
Propaganda
Tecnologia em
Gestão
Ambiental

Bom dia Vida -2017
SIPAT-Semana Integrada de Prevenção de Acidentes do Trabalho-CEMIG,2017
Semana da Responsabilidade Social 2017
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Curso de produção Artesanal de Cerveja
Segurança Alimentar e Nutricional
Bases Nutricionais e do treinamento Físico Associado ao Emagrecimento
Responsabilidade Social –Casas Terapêuticas, Barbacena-MG
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Reflexões Sobre a Atuação Pedagógica no Combate ao Enfrentamento da Violência Infantil de Raça e de
Gênero no Contexto Escolar.
Implantação de uma Brinquedoteca no Município de Barbacena
Gestão e Práxis na Educação Profissional
Formação Continuada de Profissionais da Rede Pública de Ensino
Formação Docente Extra Curricular: Ampliando Cenário e Possibilidade de Intervenção
Semana da Responsabilidade Social: Pedagogia em Movimento
Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena
Segurança Alimentar e Nutricional
Responsabilidade Social Lar Santa Casa
JACQUES LACAN: Discurso nos Rumos da Sociedade

06/04/2017
30/09/2017
19/09/2017
18/09/2017

16/03/2017
30/09/2017
20/09/2017
20/09/2017

12/04/2017
06/05/2017
06/06/2017
08/07/2017
18/09/2017

26/04/2017
27/05/2017
06/06/2017
08/07/2017
18/09/2017

12/04/2017
19/05/2017
21/05/2017
08/05/2017
19/08/2017
14/07/2017
18/09/2017

26/04/2017
19/05/2017
17/12/2017
29/05/2017
19/08/2017
09/11/2017
23/09/2017

12/04/2017
06/06/2017
23/09/2017
26/08/2017

26/04/2017
06/06/2017
23/09/2017
26/08/2017

Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena

12/04/2017

26/04/2017

Doação de Órgãos-Um ato de Amor a Vida com a Unipac Barbacena

12/04/2017

26/04/2017
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A Universidade Presidente Antônio Carlos vem firmando, ao longo dos anos, sua política de pesquisa, conforme comprovam
os dados abaixo referentes aos cursos de Pós-graduação – Lato Sensu, oferecidos no Campus Barbacena, no ano de 2017.

Pós-graduação – Lato Sensu, oferecidos no Campus Barbacena, no ano de 2017

CURSO
Administração Hospitalar
Análises Clínicas
Dependência Quimica
Enfermagem em Urgência e Emergência
Engenharia de Segurança do Trabalho
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia
Fisioterapia Respiratória
Gestão e Gerenciamento de Projetos
Psicologia Clínica Fenomenológica-Existencial
Psicologia Organizacional do Trabalho
Saúde Mental
Treinamento de Força e Personal Trainer

PERÍODO
Início
Término
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018
29/04/2017
19/11/2018

DOCENTES
IES
Total
2
16
4
16
4
14
4
15
13
6
14
4
15
6
12
3
13
3
15
4
15
5
16

Atividades de extensão realizadas no ano de 2017 – Campus II/Juiz de Fora

Atividade
Gedpoc

Início
2005

Término
Em andamento
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Grupo de fibromialgia
Parkinson em grupo
Curso de direito: aula magna “reforma trabalhista”
Visita técnica ao mercado municipal
Visita técnica ao restaurante popular de juiz de fora
Palestra na uaps bairro filgueiras
Palestra na uaps bairro filgueiras
Curso de direito: dia internacional no combate à discriminação racial
Visita técnica ao banco de leite humano de juiz de fora
Visita técnica ao banco de leite humano de juiz de fora
Visita técnica a santa casa de misericórdia de juiz de fora
Visita técnica ortofarma laboratório de controle de qualidade
Curso farmácia magistral – anfarmag
Visita técnica a santa casa de misericórdia de juiz de fora
Conhecendo o corpo humano
Xiii semana acadêmica de nutrição
Visita técnica ao hps
Curso de direito: dia do livro
Projeto de extensão restituir - palestra
Visita técnica ao restaurante popular de juiz de fora
Curso de direito: encontros de leitura äntígona – sófocles”
Projeto de extensão restituir - palestra
Campanha do uso racional de medicamentos em cooperação com crfmg
Palestra na uaps bairro filgueiras
Projeto de aproveitamento integral de alimentos – oficina culinária
Visita técnica a unidade fiemg mercedez benz
Xiv semana acadêmica de nutrição
Viii semana integrada e xiv sefisio
Xiii semana de biomedicina e viii semana integrada
Xiv sefar - semana acadêmica do curso da farmácia
Xiv sefar - semana acadêmica do curso da medicina veterinária
Curso de direito: visita orientada ao tribunal de justiça de minas gerais e assembléia legislativa de minas gerais
Curso de direito: i concurso cultural de fotografia “práticas ambientais sustentáveis”
Direito na escola: semana do meio ambiente: ideias sustentáveis – palestra para alunos da escola normal de em JF mg
Campanha beneficente de fraldas geriátricas
Visita técnica ao hospital ascomcer
Projeto de extensão restituir - palestra
Projeto de aproveitamento integral de alimentos – oficina culinária
Projeto de extensão restituir - palestra
Projeto de extensão restituir – oficina culinária

2006
2008
22/02/2107
07/03/2017
10/03/2017
15/03/2017
17/03/207
21/03/2017
05/04/2017
05/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
12/04/2017
13/04/2016
13/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
26/04/2017
08/05/2017
11/05/2017
12/05/2017
16/05/2017
18/05/2017
22/05/2017
23/05/2016
23/05/2016
23/052017
23/052017
30/05/2017
01/06/ 2017
05/06/2017
09/06/2017
30/06/2017
17/10/2017
25/10/2017
14/11/2017
05/12/2017

Em andamento
Em andamento
22/02/2017
07/03/2017
10/03/2017
15/03/2017
17/03/207
21/03/2017
05/04/2017
05/04/2017
07/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
12/04/2017
Em andamento
15/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
24/04/207
24/04/2017
11/05/2017
08/05/207
11/05/2017
12/05/2017
16/05/2017
18/05/2017
26/05/2017
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2017
26/05/2017
30/05/2017
30/06/2017
05/06/2017
09/06/2017
30/06/2017
17/10/2017
25/10/2017
14/11/2017
05/12/2017
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Eventos realizados pela IES em 2017 e número de participação de docentes e discentes Campus II/Juiz de Fora
Nome do Evento
Campanha do uso racional de medicamentos
Em cooperação com crfmg
Curso farmácia magistral – anfarmag
Semana acadêmica da farmácia - xiv sefar
Viii semana integrada e xiv sefisio
Visita técnica ortofarma laboratório de controle de qualidade
Xiii semana acadêmica de nutrição
Xiii semana de biomedicina e viii semana integrada
Curso de Direito: Aula Magna “Reforma Trabalhista”
Curso de Direito: Dia Internacional no Combate à Discriminação Racial
Curso de Direito: Dia do Livro
Curso de Direito: Encontros de Leitura Äntígona – Sófocles”
Curso de Direito: Visita Orientada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Direito na Escola: Semana do Meio Ambiente: Ideias Sustentáveis – Palestra para alunos da Escola Normal de em
Juiz de Fora MG
Curso de Direito: I Concurso Cultural de Fotografia “Práticas Ambientais Sustentáveis”

Professores
02

Alunos
05

02
03
05
03
06
10
10
10
10
01
02
04

20
90
59
36
145
68
120
300
150
25
24
02

02

10

Número de participação de docentes e discentes em eventos externos, em 2017 - Campus II/Juiz de Fora
Nome do Evento
Compedi 2017
II Seminário Internacional sobre Direitos Humanos Fundamentais
Seminário de Ensino Jurídico da Faculdade de Direito da UFJF

Cidade
Belo Horizonte
Niteroi
Juiz de Fora

Professores
Maria Amélia da Costa
Joseane Pepino de Oliveira
Lívia Barletta Giacomini

Alunos
0
01
0
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As parcerias estabelecidas com outras instituições de ensino e organizações da
sociedade possibilitam aprendizados recíprocos que resultam em melhorias do processo
educativo e, por isso, são práticas de gestão recomendada. A aprendizagem é idealizada
através da interação entre teoria e prática, na qual se resgata a ação educativa como
elemento inerente ao trabalho pedagógico, que se sustenta na formação profissional, no
caráter investigativo e na autonomia do pensar o conhecimento; daí, a necessidade da
gestão institucional incentivar, dentro de suas condições orçamentárias, a implementação
das políticas acadêmicas, voltadas para o incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão,
tornando possível a educação de qualidade, premissa de nosso projeto de
desenvolvimento institucional.

Relação de instituições conveniadas – UNIPAC – Campus Barbacena.

Convênios UNIPAC
Nome da empresa
Ateliê mamãe arteira
Augusto imóveis dores de campos
Auto oficina bertolin
Br descartáveis ltda
Cadastur agência de turismo
Café brasil
Câmara de dirigentes lojistas de conselheiro lafaiete
Carandaí rádio elétrica
Centro gráfico e editora ltda
City shop net ltda
City shop net ltda
Comércio silveira e duarte de barbacena ltda
Diego avelar cobucci (jornal expresso)
Digital foto moisés fotografias
Distribuidora campos barbacena ltda
É show entretenimento-me
Editora mt2 ltda
Editora mt2 ltda
Elétrica lampião ltda
Eletrodex eletrônica ltda
Empresa alinhamento Nsa aparecida, rodrigues e silva ltda
Empresa allianz seguros s/a

Cidade
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Ouro branco/mg
Concelheiro lafaiete/mg
Carandaí/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Santa cruz de minas/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
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Empresa associação ortópolis barroso
Empresa associação ortópolis barroso
Empresa dalva das dores gonçalves
Empresa gesso nacional barbacena ltda
Empresa gnp contabilidade barbacena ltda
Empresa josé luís de souza - me
Empresa js & mm moreira representações ltda
Empresa maciel comercio e serviços ltda
Empresa marçal couros ltda
Empresa marcelo alonso mendonça (restaurante mineirão)
Empresa marciano equipamentos de segurança
Empresa mg setel serviços em telecomunicações e eletricidade ltda
Empresa movex movimentação de materiais ltda
Empresa neto & rocha mercearia mtda me
Empresa plaza center shopping
Empresa retífica vitória ltda
Empresa rhb comércio varegista ltda
Empresa santarrosa home center
Empresa sebastião gonçalves da silva-me
Empresa serrana veículos ltda
Empresa silvio souza de ávila e cia ltda (silmar indústria e comércio)
Empresa sociedade comercial neves e miranda ltda
Empresa upcred (play cred)
Empresa vasques e vasques ltda
Escola estadual são josé
Estúdio capela
Expansiva cadastro e agenciamento financeiros ltda
Expansiva cadastro e agenciamento financeiros ltda
Fundação cultural campos de minas
Gráfica ebenezer
Gráfica universal
Gringas modas
Holcim (brasil) s.a.
Ideias da cuca ltda
Imobiliária e empreendimentos mendonça
Imobiliária e empreendimentos mendonça
Impacto comunicação visual
Imprint graf
Imprit graf
Itaú unibanco s.a.
Jocátia móveis ltda
Jocátia móveis ltda
Jornal e site barroso em dia
Jornal praça pública
José alcino serviços ltda
Jose djalma ribeiro-milut
José vital ferreira roupas e acessórios

Barroso/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Belo horizonte/mg
Barbacena/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Antôniio carlos/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Capela nova/mg
Barbacena/mg
Desterro do melo/mg
Barbacena/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
São paulo/sp
Carandaí/mg
Alto rio doce/mg
Barbacena/mg (correia de almeida)
Itabira/mg
Itabira/mg
São joão del rei/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Carandaí/mg
Barroso/mg
São joão del rei/mg
Barroso/mg
Barroso/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Alto rio doce/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
São joão del rei/mg
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Leonardo luis de araújo ltda
Logue sistemas ltda
Marcenaria toledo de paiva

Barbacena/mg
Belo horizonte/mg
Barbacena/mg

Marluvas calçados de segurança ltda

Dores de campos/barroso/mg

Marluvas calçados profissionais
Moisés fotografia ltda
Mrs logística s/a
Município de ressaquinha
Neos desenvolvimento ltda
Núcleo de ensino academia do saber
Prefeitura municipal de barroso
Prefeitura municipal de desterro do melo
Prefeitura municipal de desterro do melo
Prefeitura municipal de ressaquinha
Prefeitura municipal de santa cruz de minas
Prefeitura municipal de santana do garambéu
Puiati e vieira distribuidora farma ltda
Rádio correio da serra ltda

Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Rio de janeiro/rj
Ressaquinha/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Desterro do melo/mg
Desterro do melo/mg
Ressaquinha/mg
Barbacena/mg
Santana do garambéu/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Silkscolor comunicação visual ltda-me

Barbacena/mg

Sociedade jornalística correio da serra
Sodexo do brasil comercial s.a.
Tecelagem de fitas britannia
Tecnologia infocus suprimentos ltda-me
Valle express cartões ltda-me
Vera lúcia pereira de araújo tonussi eireli-epp
Via varejo s/a
Vivace filmes
Wr ind e com de embalagens ltda
Wr ind e com de embalagens ltda

Barbacena/mg
São paulo/sp
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Convênios UNIPAC
Nome da empresa
Abrigo dos inconfidentes
Academia de ginástica corpore training ltda
Academia dupla força
Academia linha do corpo
Academia templo gym
Adinar aparecida vidal
Adinar aparecida vidal
Agiel
Associação dos municípios da microrregião da mantiqueira-amma
Bravauto ltda
Candian e moreira ltda
Casa de saúde são januário
Casa de saúde xavier ltda

Cidade
Tiradentes/mg
Carandaí/mg
Prados/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Pará de minas/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Ubá/mg
Barbacena/mg

54

Cedplan saúde ltda-me
Cedplan saúde ltda-me
Centro de formação sabino josé ferreira
Centro educacional "turma da disney" - me
Cereais silveira
Charles albert milagres
Clínica mantiqueira ltda
Clínica mantiqueira ltda
Clínica médica e psicológica de transito de barbacena
Clinica médica silveira derma clin
Clínica médica silveira derma clin
Colégio passionista santa luzia
Comercial e importadora de pneus ltda
Danielle clementino (piscina buonabicatolo)
Difuzza (william cândido campos)
Drogaria são lucas de barroso ltda-me
Drogaria são miguel
Empresa casa de saúde santa izabel ltda
Empresa francisco muniz neto
Empresa knowledge faturamento e cobrança ltda
Empresa santa casa de misericórdia de barbacena
Escritório de contabilidade sara de souza santos
Espaço vip academia
Folha de barbacena
Instituto holcim
Instituto josé luiz ferreira
Instituto maria imaculada
Instituto onda gomes
Lactalis do brasil do brasil comércio importação e exportação de lacticínios ltda
Lsm brasil s/a
Marcy mara das dores dantos
Model look ltda
Neuza helena santos de oliveira
Nube-núcleo brasileiro de estágios
Planeta água ltda
Plano paz eterna
Prefeitura municipal de barbacena
Prefeitura municipal de barroso
Prefeitura municipal de capela nova

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Senhora dos remédios/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Senhora dos remédios/mg
Senhora dos remédios/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg
São joão del rei/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Alfredo vasconcelos/mg
São paulo/sp
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Capela nova/mg

Prefeitura municipal de carandaí

Carandaí/mg

Prefeitura municipal de cipotânea
Prefeitura municipal de concelheiro lafaiete
Prefeitura municipal de congonhas
Prefeitura municipal de paiva
Promov sistema de vendas e serviços ltda
Restaurante e lanchonete gosto e sabor
Rhb comércio varejista ltda

Cipotânea/mg
Conselheiro lafaiete/mg
Congonhas/mg
Paiva/mg
Vitória/es
Barbacena/mg
Capela nova/mg
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Robson dos santos eleoterio
Serviço nacional de aprendizagem comercial - senac
Silvania márcia vieira
Sindicato rural de barbacena
Sociedade beneficente "são camilo"
Supermercado araújo
Universia
Wr indústria e comércio de embalagens ltda
Prefeitura municipal de cristiano ottoni

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg
Barbacena/mg
Conselheiro lafaiete/mg
Alto rio doce/mg
São paulo/sp
Barbacena/mg
Cristiano ottoni

Convênios UNIPAC
Nome da empresa

Cidade

Adilson da rocha
Administradora de empresas lenice aparecida de melo alvim gomes
Administradora dolneto
Agência armada audiovisual foto e video sociedade simples ltda
Apec veículos s/a
Associação brasileira de administração profissional e aprendizagem
organizacional-asbrapa
Associação de pais e amigos dos excepcionais de barbacena
Associação de pais e amigos dos excepcionais de barroso
Associação de pais e amigos dos excepcionais de dores de campos apae
Associação de pais e amigos dos excepcionais de dores de campos-apae
Associação de pais e amigos dos excepcionais de santos dumont
Associação de parentes e amigos dos dependentes químicos
Associação dos aposentados e pensionistas de barroso e cidades vizinhas
Associação dos servidores do instituto federal de educação, ciência e tecnologia
do sudeste de minas gerais - campus barbacena
Associação socioambiental filhos das estrelas
Auto oficina bertolin
Auto peças paulista ltda
Auto peças paulista ltda
Balada promoções e eventos-me
Bar e mercearia nossa senhora de fátima

Ressaquinha/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg
Barbacena/mg

Bqtv barbacena

Barbacena/mg

Brasil construções e montagens ltda
Brasil partners tecnologia eireli
C.a.s.a.

Uberlândia/mg
São paulo/sp
São joão del rei/mg

Câmara de dirigentes logistas de conselheiro lafaiete

Conselheiro lafaiete/mg

Câmara municipal de desterro do melo
Casa do açai
Center halfeld hortifruty ltda
Centro de desenvolvimento profissional
Comércio e distribuição sales
Confiance andrade e barra corretora de seguros ltda
Consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência centro sul-cisru-centro
sul
Distribuidora de gás são geraldo ltda

Desterro do melo/mg
Barbacena/mg
Juiz de fora/mg
Cajamar/sp
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Belo horizonte/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Dores de campos/mg
Dores de campos/mg
Santos dumont/mg
São joão del rei/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Barbacena/mg
Barbacena/mg
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Editora m2t ltda (jornal folha de negócios)
Eletrodex eletrônica
Eletrônica telecolor
Eliete seria alves e cia ltda
Empresa cadar engenharia construções ltda
Empresa candian moreira e ltda
Empresa cedrense contabilidade e serviços ltda
Empresa chadan ltda
Empresa comercial de borracha barbacena ltda
Empresa confecções seny limitada
Empresa eletrodex eletr|ônica ltda me
Empresa fabrimec mecania industrial ltda
Empresa gnp contabilidade barbacena ltda
Empresa knowledge faturamento e cobrança ltda
Empresa lm distribuidora de bebidas ltda
Empresa meeg elétrica industrialm ltda
Empresa mendes júnior trading e engenharia s/a
Empresa movex movimentação de materiais ltda
Empresa sicoob credivertentes
Empresajosé marcelino filho me
Escola estadual nossa senhora do rosário

Barbacena/mg
Barroso/mg
Dores de campos/mg
Andrelândia/mg
Belo horizonte/mg
Barbacena/mg
Lavras/mg
Conselheiro lafaiete/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Alto rio doce/mg
Barroso/mg
Belo horizonte/mg
Barroso/mg
São tiago/mg
Antônio carlos/mg
Alfredo vasconcelos/mg

Escola municipal "josé felipe sad"

Barbacena/mg

Escola municipal teófilo ferreira de paiva
Ferragen cunha

Paiva/mg
Barroso/mg

Gráfica ideias

Conselheiro lafaiete/mg

Huber fabrício ferreira-me
Instituto auxiliadora
Instituto curupira: ações artisticas e socioambientais-icasa
Irmandade da santa casa de misericórdia de ibertioga
Jumacele do brasil ltda
K e k comércio de materiais de informatica barbacena ltda
Laticínios 5 estrelas indústria e comércio ltda

Barroso/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Ibertioga/mg
Carandaí/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg

Ligas gerais eletrometalurgia ltda

São joão del rei/mg

Lojas sousa e bertolin ltda
Mapa de minas comunicação
Marcelo alonso mendonça (restaurante mineirão)
Mbyá promoções ltda-me

Carandaí/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Belo horizonte/mg

Md materiais de construção de barbacena ltda me

Barbacena/mg

Mei annaelise saldanha dos santos
Mmol refeições coletivas ltda
Moura e moura informátice e empreendimentos comerciais ltda-me
Nbarbosa e cia ltda
Net rosas comércio e serviços em informática ltda
Neto & rocha mercearia ltda me
New life
Nogueira rivelli irmãos ltda
Nortearth-pessoas organizações e negócios

Barbacena/mg
Juiz de fora/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Antônio carlos/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Conselheiro lafaiete/mg
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Np publicidade
Nube-núcleo brasileiro de estágios
Núcleo cultural de idiomas e informática ltda
O jornal praça pública
Opção moreira e nascimento comércio de calçados ltda
Padaria e mercearia aurora
Parada do açai
Pedreira e mineração vasques ltda
Pedreira e mineração vasques ltda
Perdição s/a
Pernambucanas arthur lundgren tecidos s/a
Plano paz eterna
Plano paz eterna santa casa
Pluz consultoria criativa ltda
Predapi endústria e comércio ltda
Prefeitura municipal de aracitaba
Prefeitura municipal de bias fortes

Prados/mg
São paulo/sp
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Tiradentes/mg
Carandaí/mg
Carandaí/mg
São paulo/sp
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Aracitaba/mg
Bias fortes/mg

Prefeitura municipal de desterro do melo

Desterro do melo/mg

Prefeitura municipal de dores de campos

Dores de campos/mg

Prefeitura municipal de oliveira fortes

Oliveira fortes mg

Prefeitura municipal de paiva
Prefeitura municipal de ressaquinha

Paiva/mg
Ressaquinha/mg

Prefeitura municipal de santos dumont

Santos dumont/mg

Prefeitura municipal de são joão del rei
Prefeitura municipal de senhora dos remédios
Rádio carijos de conselheiro lafaiete
Rádio vasconcelos fm (comunitária)
Rafael araújo andrade
Regapi
Renylab laboratório de controle de qualidade ltda (quallitá-renylab de qualidade)
Revista viva minas
Saint-gobain materiais cerâmicos ltda
Secretaria municipal de saúde de carandaí
Secretaria municipal de saúde de coronel xavier chaves
Silvio souza de ávila & cia ltda (silmar indústria e comércio)

São joão del rei/mg
Senhora dos remédios/mg
Conselheiro lafaiete/mg
Alfredo vasconcelos/mg
São joão del rei/mg
Juiz de fora/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Carandaí/mg
Coronel xavier chaves/mg
Dores de campos/mg

Sociedade comercial neves e miranda ltda (posto fibra)

Barbacena/mg

Studio carla savedra e lari silva fotografia
Studio carla savedra e lari silva fotografia
Super estágios ltda/me
Teresinha dolores de jesus magri
Vicente e melo ltda

Santa cruz de minas/mg
Santa cruz de minas/mg
Vitória/es
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Convênios UNIPAC
Nome da empresa

Cidade

Associação de pais e amigos excepcionais de barbacena/apae

Barbacena

Associação hospitalar santa rosália

Teofilo otoni
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Centro barbacenense de assistência médica e social
Centro barbacenense de assistência médica e social
Centro de acolhimento dom bosco
Cimplo centro de implantes e ordodontia
Clinica escola vera tamm de andrada
Consórcio interminucipal de saúde da rede de urgência,cisru
Consórcio intermunicipal de saúde alto das vertentes
Empresa daimagem clinica de imaginologia ltda
Fundação municipal de saúde de são joão del rei
Hopsital e fundação ouro branco
Hospital cataguases
Hospital de alto rio doce ltda
Hospital de misericordia de santos dumont
Hospital escola e ambulatório médico dr. Agostinho paulucci
Hospital instituto nossa senhora do carmo
Hospital monumento ás mães-irmandade de santa casa de misericordia de
ibertioga
Hospital municipal de carandaí

Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Ressaquinha
Barbacena
São joão del rei
Ouro branco
Cataguases
Alto Rio doce
Santos dumont
Barbacena
Barroso

Hospital nossa senhora das mercês

São joão del rei

Hospital nossa senhora do rosário
Hospital queluz
Hospital são vicente de paulo
Hospital sãovicente de paulo de paulo
Hosptital são francisco de barbacena ltda
Intituto nosso senhora do carmo
Prefeitura municipal de alfredo vasconcelos
Prefeitura municipal de alfredo vasconcelos
Prefeitura municipal de cipotânea
Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete/secretaria municipal de saúde
Prefeitura municipal de dores de campos
Prefeitura municipal de mercês
Prefeitura municipal de piedade do rio grande/secretaria municpal de saúde
Prefeitura municipal de rio espera/secretaria de saúde
Prefeitura municipal de rio pomba
Prefeitura municipal de santa rita do ibitipoca
Prefeitura municipal de santos dumont
Prefeitura municipal de tiradentes
Presídio de conselheiro lafaiete
Santa casa de misericordia de piumhi
Santa casa da misericordia de saõ joão del rei
Santa casa de misericordia da paroquia de prados
Secretaria municipal d esaúde de alto rio doce

Resende costa
Conselheiro lafaiete
Rio pomba
São joão del rei
Barbacena
Barroso
Alfredo vasconcelos
Alfredo vasconcelos
Cipotânea
Conselheiro lafaiete
Dores de campos
Mercês
Piedade do rio grande
Rio espera
Rio pomba
Santa rita de ibitipoca
Santos dumont
Tiradentes
Conselheiro lafaiete
Piumhi
São joão del rei
Prados
Alto rio doce

Secretaria municipal de saúde de santana dos montes

Santana dos montes

Secretaria municipal de saúde de alfredo vasconcelos
Secretaria municipal de saúde de antônio carlos
Secretaria municipal de saúde de barroso
Secretaria municipal de saúde de desterro do melo
Secretaria municipal de saúde de ibertioga

Alfredo vasconcelos
Antônio carlos
Barroso
Desterro de melo
Ibertioga

Ibertioga
Carandaí
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Secretaria municipal de saúde de paiva
Secretaria municipal de saúde de prados
Secretaria municipal de saúde de resende costa
Secretaria municipal de saúde de ressaquinha
Secretaria municipal de saúde de são joão del rei
Secretaria municipal de saúde de tiradentes
Unimed barbacena cooperativa de trabalho médico ltda
Unimed de são joão del rei

Paiva
Prados
Resende costa
Ressaquinha
São joão del rei
Tiradentes
Barbacena
São joão del rei

Convênios UNIPAC/Engenharia e Arquitetura
Nome da empresa
Albano chaves faria
Associação dos municipios da microrregião da mantiqueira-amma
Augusto imóveis dores de campos ltda
Aurea de abreu campos souza
Carlos bertone almeida campos
Castro engenharia e arquitetura
Construtora e incorporadora destaque ltda
Construtora lirman ltda
Departamento municipal de saúde pública de barbacena-demasp
Empresa plaza center shopping
Empresa santa casa de misericórdia de barbacena
Fábio elder dos santos
Farmel construtora ltda
Inácio de carvalho engenharia e construção ltda
Isntituição augusto imóveis dores de campos ltda
José aroldo de paiva kingma
José aroldo de paiva kingma
Jose cordeiro couto
José martins dos santos
José renato zancope finotti
Luis otávio campos faustino vieira
Plotar computação gráfica ltda
Predapi indústria e comércio ltda
Prefeitura municipal de prados
Prefeitura municipal de ressaquinha
Rafael augusto goulart de carvalho
Rafael kern
Reconp engenharia
Ricardo augusto de moraes drumond
Romulo sthefani filho
Rrw engenharia de projetos ltda
S & p engenharia e construções ltda
Sergio augusto da costa tavares
Topografia rodrigues e filhos ltda

Cidade
Antônio carlos/mg
Barbacena/mg
Dores de campos/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Mercês/mg
Porto firme/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Dores de campos/mg
Santos dumont/mg
Santos dumont/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Prados/mg
Ressaquinha/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Ibertioga/mg
Aracitaba/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg

Convênios UNIPAC - Direito
Nome da empresa

Cidade
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1° tabelionato de notas
31° batalhão de polícia militar de minas gerais
Advogados associados/dr.alan feereira de castro
Alto rio doce cartório de ofício de notas
Assessoria jurídica da casa de ação social da /unipac

Carandaí
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Alto rio doce
Barbacena

Associação de proteção e assistência condenados-apac

Conselheiro lafaiete

Associação dos municípios da microregião da mantiqueira- amma
Atenas consultoria em comunicação e marketing empresarial
Câmara municipal de prados
Cartório de ofício do 1° tabelionato de protestos de títulos
Cartório de registro civil das pessoas naturais e tabelionato de notas
Cartório de registro de imóveis de carandaí
Cartório de registro de títulos e documentos civil das pessoas
jurídicas/barroso
Defensoria pública de dores de campos
Defensoria pública da estado de minas gerais/carandaí
Defensoria pública do estado de minas geais/ são jão del rei
Defensoria pública do estado de minas gerais/alto rio doce
Defensoria publica /alto rio doce
Defensoria pública do estado de minas gerais da comarca de barbacena
Defensoria pública do estado de minas gerais/dores de campos
Defensoria a pública do estado de minas gerais/santos dumont
Defensória pública do estado de minas gerias/conselheiro lafaiete
Delegacia regional de polícia pública de barbacena
Escritório d eadvocacia /dr.márcio d esousa resende
Escritório d eadvocacia /dr.victor orlando dumont rocha
Escritório de advocacia /dr.josé maria feres
Escritório de advocacia ghv/dr.pablo bonetti hallak
Escritório de advocacia/ dr.wellington josé menezes alves

Barbacena
Ouro branco
Prados
Carandaí
Cipotânea
Carandaí

Escritório de advocacia/ dra.débora de souza oliveira
Escritório de advocacia/aline ferreira da silva machado
Escritório de advocacia/dr,gabriel afonso cordeiro de santana
Escritório de advocacia/dr. José giordano neto
Escritório de advocacia/dr. Vicente josé augusto

Conselheiro lafaiete
Barbacena
Congonhas
Barbacena
Barbacena

Escritório de advocacia/dr.antônio américo campos júnior

Barbacena

Escritório de advocacia/dr.carlos magno feres giudice
Escritório de advocacia/dr.italo paulucci cascapera sogno
Escritório de advocacia/dr.ivan barbosa

Barbacena
Barbacena
Barbacena

Escritório de advocacia/dr.juliano bassi corrêa

São joão del rei

Escritório de advocacia/dr.leandro augusto pinto abdalla e silva
Escritório de advocacia/dr.luciano alencar da cunha
Escritório de advocacia/dr.luiz carlos nogueira de salles
Escritório de advocacia/dr.olímpio de abreu lima neto
Escritório de advocacia/dr.otto pereira de castro
Escritório de advocacia/dr.rodrigo de oliveira macedo

Carandaí
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena

Escritório de advocacia/dr.sebastião carlos de matos pacheco

Barbacena

Escritório de advocacia/dra. Maria da conceição dos reis chagas
Escritório de advocacia/dra. Maria da gloria manoel camargos
Escritório de advocacia/dra.elvira morethson vale

Conselheiro lafaiete
Barbacena
São joão del rei

Barroso
Dores de campos
Carandaí
São joão del rei
Alto rio doce
Alto rio doce
Barbacena
Dores de campos
Santos dumont
Conselheiro lafaiete
Barbacena
São joão del rei
Barbacena
Barbacena
São joão del rei
Conselheiro lafaiete
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Escritório de advocacia/dra.maria angélica rodrigues lazzari amâncio
Escritório de advocacia/dra.nice machado vallim elias
Fibra automóveis ltda
Fórum barão de santa cecília/carandaí
Fórum carvalho mourão/primeira vara criminal
Fórum carvalho mourão/são joão del rei
Gerência executiva do instituto do seguro social-inss/barbacena
Gonçalves e sousa advogados associados
Juizado da infância e juventude da comarca de barbacena
Juizado especial da comarca de congonhas
Knowlwedge faturamento e cobrança ltda.
Ministéio público do estrado de minas gerias/são joaõ del rei
Ministério público do estado de minas gerais/barbacena
Ministério público do estado de minas gerais/carandaí
Nami amim feres-advocacia e consultoria
Nona delegacia regional de policia civil/barbacena
Plaza center shopping
Polícia civil do estado de minas gerias
Primeira vara cível da camarca de barbacena
Primeira vara criminal da camarca de barbacena
Procuradoria do município de santos dumont
Procuradoria federal junto ao instituto nacional social-inss/barbacena
Quinta promotoria de justiça do estado de minas gerais/barbacena
Seghunda vara criminal da camarca de barbacena
Segundo tabelionato de notas de baroso
Silva e agostini advogados/dr.victor alessandro agostini de carvalho
Sindicato do serviço doméstico de barbacena e região
Vara da família e sucessões/barbacena
Vara única da comarca de barrroso/minas gerais

Barbacena
Barbacena
Barbacena
Carandái
São joão del rei
São joão del rei
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Congonhas
Barbacena
São joão del rei
Barbacena
Carandaí
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Belo horizonte
Barbacena
Barbacena
Santos dumont
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barroso
São joão del rei
Barbacena
Barbacena
Barroso

Convênios UNIPAC - FAFI
Nome da empresa

Cidade

Agf brasil seguros
Apec veículos as (sede fazenda)
Associação circuito turístico nascente do rio doce
Associação circuito turístico nascente do rio doce
Centro de educação espaço mágico
Centro de formação sabino josé ferreira
Centro educacional aquarela
Centro educacional espaço mágico

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Alto rio doce/mg
Alto rio doce/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Centro infantil de ensino lafaiete

Conselheiro lafaiete/mg

Centro pedagógico catavento
Colégio crispim jaques bias fortes
Colégio imaculada conceição

São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Conselho regional de administração minas gerais-cra mg

Belo horizonte/mg

Empresa cerâmica mineração transporte e aço ltda
Empresa comob barroso serviços gerais ltda
Empresa nsg comércio e distribuição ltda

Prados/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
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Empresa plaza center shopping
Empresa rio doce manganês s/a

Barbacena/mg
Barbacena/mg

Empresa santa casa de misericórdia

Barbacena/mg

Empresa santa casa de misericórdia
Empresa trimas indústria e comércio ltda (dental angep)
Escola baronesa maria rosa
Escola baronesa maria rosa
Escola caminho do sol
Escola centro de educação angher
Escola centro de educação infantil branca de neve
Escola centro educacional "o pequeno príncipe"
Escola especial renascer
Escola instituto maria imaculada

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg

Escola municipal antônio f. Da silva

Santa barbara do tugúrio/mg

Escola municipal belisário moreira
Escola municipal cônego nelson sousa
Escola municipal dr. Mário batista do nascimento
Escola municipal jorge moreira guilarducci
Escola municipal monsenhor raul coutinho
Escola municipal pré escolar bem mequer
Escola municipla deputado alberto ferreira
Escola querubins ltda
Escola recanto infantil moranguinho
Escola sesi cat/omf
Escola topo-gigio
Fibra automóveis ltda
Fundação de apoio à pesquisa e extensão da escola agrotécnica federal de
barbacena
Geomática geop e topografia ltda
Inspetoria são joão bosco
Instituto federal de educação, ciência e tecnologia de minas gerais campos rio
pomba-mg
Instituto pré escola municipal branca de neve

Ressaquinha/mg
Alfredo vasconcelos/mg
Ibertioga/mg
Aracitaba/mg
Christiano otoni/mg
Barbacena/mg
Carandaí/mg
Carandaí/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg

Lpf inspeção de soldagem ltda-me
Luis cláudio santos-me
Marina indústria e comércio ltda
Minas cash fomento mercantil ltda
Ong socioambiental ecovida
Prefeitura municipal de antônio carlos
Prefeitura municipal de carandaí
Prefeitura municipal de ibertioga
Prefeitura municipal de ressaquinha
Prefeitura municipal de santa bárbara do tugúrio
Prefeitura municipal de tiradentes (departamento de meio ambiente)
Recon p engenharia ltda
Rotary clube de barbacena
Sandra maria dos reis

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Belo horizonte/mg
Rio pomba/mg
Dores de campos/mg
Correia de
almeida/barbacena/mg
São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Mercês/mg
Antônio carlos/mg
Carandaí/mg
Ibertioga/mg
Ressaquinha/mg
Santa barbara do tugúrio/mg
Tiradentes/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
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Sindicato do serviço doméstico de barbacena e região
Unimed barbacena cooperativa
Vale manganês s/a

Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg

Convênios UNIPAC - FASAB
Nome da empresa

Cidade

Alberg santo antônio
Associação barbacenence de ação contra aids-abaa
Associação de pais e amigos dos excepicionais de barbacena
Casa de saúde santa izabel ltda
Casa do velho amigo
Centro de assitência psicoterapêutica ltda
Centro de fisioterapia e acumpuntura s/c ltda
Clin-fisio
Clínica fisioterapêutica de barbacena são rafael ltda
Clínica fisioterápica de barbacena são rafael
Clube da melhor idade sonhos dourados
Confraria das mães cristãs
Departamento municipal de educação de carandaí
Empresa associação dos amigos e benfeitores para a promoção social
remediense - abensocial
Empresa renylab controle de qualidade ltda

São joão del rei/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barroso/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Barbacena/mg
Carandaí/mg

Fisiovital-fisioterapia ltda

Barbacena/mg

Hospital e maternidade são josé
Imap - instituto de assistência a infância e policlínica de barbacena
Instituto irmandade, assistência à infância e policlínica
Instituto oncológico ltda

Conselheiro lafaiete/mg
barbacena/mg
Barbacena/mg
Santos dumont/mg

Irmandade da santa casa de misericórdia

Ibertioga/mg

Nutrição e qualidade de vida
Nutrimed ltda
Prefeitura municipal de cataguases
Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete
Prefeitura municipal de santos dumont
Pró renal centro de nefrologia ltda
Selpe seleção de pessoal
Sindicato do serviço doméstico de barbacena e região

Barbacena/mg
Alfredo vasconcelos/mg
Cataguases/mg
Conselheiro lafaiete/mg
Santos dumont/mg
Barbacena/mg
Belo horizonte/mg
Barbacena/mg

Senhora dos remédios/mg
Barbacena/mg

Convênios UNIPAC - Drogarias/Farmácia
Nome da empresa
Ailton e leonardo/drogaria ltda(drogaria união)
D s a drogaria ltda
Dragaria carvalho e andrade ltda
Dragaria central/josé neri custódio
Dragaria e farmacia real ltda
Drogagil de barroso ltda
Drogagil de barroso ltda

Cidade
Conselheiro lafaiete
Carandaí
Bias fortes
Cipotânea
Conselheiro lafaiete
Barroso
Barroso
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Drogamais
Drogaria vale do aço ltda
Drogaria do povo de barbacena ltda
Drogaria aline ltda
Drogaria alto da cruz ltda-me
Drogaria alto riodocense ltda
Drogaria americana ltda
Drogaria americana ltda
Drogaria ana e ana barroso/drogaria santa terezinha
Drogaria ana e ana barroso/drogaria santa terezinha
Drogaria capela nova
Drogaria corsino de oliveira
Drogaria del rei
Drogaria dias moreira ltda
Drogaria do povo
Drogaria dorense
Drogaria dorense ltda
Drogaria dose certa
Drogaria e leão ltda
Drogaria e perfumaria andyara ltda-me
Drogaria e perfumaria botica do campo
Drogaria e perfumaria dias e custodio
Drogaria e perfumaria pereira miranda ltda
Drogaria e perfumaria santo antônio ltda
Drogaria eb ltda-me
Drogaria eb ltda-me (drogaria borges)
Drogaria esperense ltda
Drogaria essencial ltda
Drogaria ferreira e scaldini ltda
Drogaria fonseca e guido ltda
Drogaria fonseca e silva ltda/droagaria e perfumaria carandaí
Drogaria freitas
Drogaria freitas ltda
Drogaria giordano
Drogaria globo ltda
Drogaria glória ltda
Drogaria hamys ltda
Drogaria ibitipoca ltda/drogaria santa rita
Drogaria joão paulo ii ltda
Drogaria labre ltda
Drogaria labre ltda
Drogaria malta senhora dos remédios ltda
Drogaria medicar
Drogaria michael
Drogaria nossa senhora da penha
Drogaria nossa senhora da penha ltda
Drogaria nossa senhora das mercês
Drogaria nossa senhora das mercês

Barroso
Ouro branco
Barbacena
Dores de campos
Ouro preto
Alto rio doce
São joão del rei
Barbacena
Barroso
Barroso/mg
Capela nova
Carandaí
São joão del rei
Alto rio doce
Barbacena
Dores de campos
Dores de campos
São joão del rei
Saõ joão del rei
Conselheiro lafaiete
Carandaí
Rio espera
Cipotânea
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Rio espera
Barbacena
Senhora dos remédios
Antônio carlos
Carandaí
Conselheiro lafaiete
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Barbacena
Barroso
São joão del rei
Barbacena
Carandaí
Paiva
Paiva
Senhora dos remédios
Conselheiro lafaiete
São joão del rei
Barbacena
Cipotânea
Mercês
Mercês/mg
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Drogaria nossa senhora do desterro
Drogaria nossa senhora dos remédios
Drogaria oliveira ltda
Drogaria ouro preto/castro e graciano ltda
Drogaria pacheco s/a
Drogaria pharmavity
Drogaria pradense ltda
Drogaria presotti & passos ltda-me
Drogaria r e s ltda
Drogaria ribeiro da fonseca ltda
Drogaria sagrada família de barroso ltda
Drogaria sagrado coração de jesus
Drogaria sagrado coração -sidney damasceno fortuna-me
Drogaria santa terezinha
Drogaria santana
Drogaria santana
Drogaria santo antônio
Drogaria são geraldo ltda
Drogaria são joão ltda
Drogaria são joão ltda
Drogaria são josé
Drogaria são josé
Drogaria são josé del rei ltda
Drogaria são josé ltda
Drogaria são lucas de barroso ltda
Drogaria são lucas de barroso ltda-me
Drogaria são miguel
Drogaria settte resende ltda
Drogaria silva e silva/são joão del rei ltda
Drogaria tavares ltda-me
Drogaria tiradentes
Drogaria tugúrio ltda
Drogaria valente ltda
Drogaria vertical ltda
Drogaria zanete e fiorino ltda/drogaria cristina
Drogria são caetano
Emidio e tadeu borges/drogaria borges
Farmácia e drogaria santana de minas ltda
Farmarilândia drogacerta ltda
Gaio e canaan me
Geraldo raimundo da silva & cia ltda/drogaria são geraldo
Júlio miranda campos e cia.ltda
Otoni e oliveira e cia ltda(drogaria barra)
Souza e carvalho -rede liga farma
Souza e irmãs ltda-epp
Susie & filhos drogaria ltda
Tonussi &campos drogaria ltda

Desterro do melo
Senhora dos remédios
Barbacena
Barroso
Barbacena
Conselheiro lafaiete
Prados
Itaverava
Coronel xavier chaves
Resende costa
Barroso
Alto rio doce
Alto rio doce
Dores de campos
Santana dos montes
Barbacena
Cristiano otoni
Barbacena
São joão del rei
São joão del rei
Barbacena
Ibertioga
Tiradentes
Ressaquinha
Barroso
Barroso
São joão del rei
Resende costa
São joão del rei
Barbacena
Tiradentes
Santa bárbara do tugúrio/mg
Barbacena
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Cipotânea
Antônio carlos
Barbacena
Santos dumont
São joão del rei
Carandaí
Ouro branco
Barbacena
Barbacena
Alfredo vasconcelos
Carandaí
Barbacena
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Tonussi &campos drogaria ltda
Videira drogaria ltda
Wr drogaria santa rita/drogaria santa clara

Barbacena
Congonhas
Senhora dos remédios

Convênios UNIPAC - Farmácia
Nome da empresa

Cidade

Agape e manipulação de protudos farmaceuticos ltda-me
Alofarma ltda-me
Bioderme -farmácia de manipulação
Botica de minas farmácia de manipulação
Departamento municipal de saúde pública de barbacena-demasp
Departamento municipal de saúde pública de barbacena-demasp
Departamento municipal de saúde pública de barbacena-demasp
Departamento municipal de saúde pública de barbacena-demasp
Eficaz pharmácia de manipulação
Família manipulação
Faramácia gloria ltda
Farma vitae ltda
Farmácia de manipulação botica da serra
Farmácia bem estar (eliseu antônio de almeida-me)
Farmácia colonial
Farmácia de manipulação alto rio doce ltda
Farmácia de manipulação beila e souza
Farmácia de manipulação de barbacena
Farmácia de manipulação drogamed
Farmácia de manipulação e homeopatias as plantas curam
Farmácia de manipulação nova formula (vanessa pereira-me)
Farmácia j. Freitas ltda
Farmácia joão paulo ii ltda
Farmácia magistral de barbacena ltda

Marataizes/espirito santo
Barbacena
Barroso
Saõ joão del rei
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
São joão del rei
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barroso
São joão del rei
Alto rio doce
Cataguases
Barbacena
Ouro preto
Barbacena
Conselheiro lafaiete
Conselheiro lafaiete
Carandaí
Barbacena

Farmácia nossa senhora da penha ltda(augusto e márcia medicamentos ltda)

Prados

Farmácia santa terezinha ltda
Farmácia seabra ltda
Farmácia silva barbieri ltda(eficaz pharmacia de manipulação)
Farmadema ltda

Barbacena
Congonhas
Congonhas
Saõ joão del rei

Homocenter farmácia ltda-me

São joão del rei

Medicinale pharmácia e manipulação

Barbacena

Minas gerais drogaria e farmácia de manipulção ltda-me

Carandaí

Opção natural
Pharma edson
Pharmácia camphora- cristiane maciente scalione brito-me
Pharmaderm - farmácia de manipulação
Pharmaflora

Barbacena
Conselheiro lafaiete
Saõ joão del rei
Barbacena
Conselheiro lafaiete

Pharmativa-farmácia de manipulação
Pharminas

Barbacena
Barbacena
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Prefeitura municipal de barbacena
Puiatti e vieira distribuidora farma ltda
Renylab quimica e farmacêutica ltda
Rodrigues e magalhães souza ltda
Saggi farmácia de manipulação ltda
Salus farma farmácia ltda
Santa casa de misericérdia de barbacena

Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Juiz de fora
Ouro branco
Barbacena

Convênios UNIPAC - Farmácia/Laboratórios
Nome da empresa

Cidade

Bem estar manipulação e homeopatia ltda

Barbacena

Biodiagnose laboratório de análises clínicas ltda
Cjulio fagundes vargas patologia clínica ltda
Farmácia de minas josé luiz de souza/bom despacho
Hosmater
Ideal cosmédicos
Instituto maternidade assistência a infância e policlínica de barbacena
Laboratório de análises clínicas labo rios ltda
Laboratório biojor ltda
Laboratório cêra doutor lustosa ltda
Laboratório de análises cli´nicas magno clarete marques ltda
Laboratório de análises clínicas biodiagnose ltda
Laboratório de análises clínicas carlos chagas
Laboratório de análises clínicas dr. Orestes braga
Laboratório de análises clínicas dr. Sandoval carvalho s/c ltda
Laboratório de análises clínicas e citopatologia s.c ltda/lab.são lucas
Laboratório de análises clínicas fernandes ltda
Laboratório de análises clínicas gaio e canaan-laboratório santa cruz
Laboratório de análises clínicas graçano ltda
Laboratório de análises clínicas labcenter
Laboratório de análises clínicas lacem-medicina labortorial/patologia clínica
Laboratório de análises clínicas lavoiser ltda
Laboratório de análises clínicas santa terezinha
Laboratório de análises clínicas sidney assunção
Laboratório de análises clínicas vitae ltda
Laboratório de análises clínicas vital brasil s/c ltda
Laboratório de análises clínicas(jorge antônio rodrigues pereira e cia-ltda
Laboratório de análises clínicas/hospital nossa senhora das mêrces vale e
teixeira ltda
Laboratório dr.itamar pinto ltda-me
Laboratório ferrari e seabra ltda(anaclin)
Laboratório lafaiete ltda
Laboratório moura brasil e ribeiro da silva ltda-me
Laboratório nossa senhora do carmo-darge & darge
Laboratório pacheco sc ltda

Alto rio doce
Barbacena
Bom despacho
Rio espera
Nova lima
Barbacena
Entre rios de minas
Barbacena
São joão del rei
Carandaí
Alto rio doce
São joão del rei
São joão del rei
Congonhas
Barbacena
Camanducaia/mg
São joão del rei
Barroso
Conselheiro lafaiete
São joão del rei
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Itapemirim
Barroso
Dores de campos
Mercês

Laboratório santa lucia ltda

Barbacena

Laboratório são josé ltda
Lef laboratório de análises clínicas ltda

Barbacena
Santos dumont

São joão del rei
Barbacena
Congonhas
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Barroso
Conselheiro lafaiete
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Pharlab industria farmacêutica s/a
Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete

Logoa da prata
Conselheiro lafaiete

Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete /laboratório sus

Conselheiro lafaiete

Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete/farmácia sus
Prefeitura municipal de conselheiro lafaiete/secretária municipal de saúde
Refinaria nacional de petróleo vegetal ltda
Secretária de saúde de alto rio doce
Secretária municipal de saúde de cipotânea
Secretária municpal de saúde de santa bárbara do tugurio

Conselheiro lafaiete
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Alto rio doce
Cipotânea
Santa bárbara do tugúrio

Convênios UNIPAC - FACEC - Psicologia
Nome da empresa

Cidade

Associação barbacenense de proteçãoa mulher,pró - mulher

Barbacena

Associação de amparo ás pessoas carentes e com câncer

Barbacena

Associação de apoio á pessoa portadora de cancêr e seus familiaresa.a.p.p.c
Associação dos benfeitores e amigos de santana do garambeu

Barbacena
Santana do garambeu

Associação dose pais e amigos dos excepcionais/ dores de campos

Dores de campos

Associação promoção e vida
Centro de educação infantil pinte o sete
Centro de referência de assitência social -cras
Centro de saúde mental/cesam carandaí
Ceproi,centro de promoção integral nossa senhora menina a serviço da vida
crinança
Clínica médica e psicologia da mantiqueira
Colegio tiradentes da policia militar de minas gerais
Confraria das mães cristãs
Conselho para assuntos econômicos ,paraoquia nossa senhora da assunção
Departamento de recursos humanos do hospital ibiapaba
Dinâmica assesoria empresarial s/c ltda
Escola agrotécnica federal de barbacena
Escola estadual amilcar savassi
Escola estadual especial dr. Rubéns crespo
Escola estadual henrique diniz
Escola municipal embaixador maritns francisco
Escola municipal eunice silva moreira
Escola municipal professora yayá moreira
Escola municipal sebastião francisco do vale
Fundação joão xxiii de amparo ao menor
Hospital são vicente de paula

Barbacena
Barbacena
Carandaí
Carandaí

Institudo mauro alcides ferreira

Barbacena

Instituto educacional lisboa
Instituto federal de educação e tecnologia do sudeste de minas/barbacena
Instituto psicotécnico de barbacena
Laemena-lar do menor amparado
Laramena lar do menor amparo
Marluvas calçados de segurança ltda
Miranda e simão ltda

Carandaí
Barbacena
Barbacena
Conselheiro lafaiete
Conselheiro lafaiete
Barroso
Barbacena

Conselheiro lafaiete
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Congonhas
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Santana do garambéu
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Conselheiro lafaiete
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Paróquia nossa senhora da piedade
Prefeitura municipal de barbacena
Prefeitura municipal de cristiano otoni
Pró -renal
Psicomec clínica congonhas ltda
Psicomed clínica congonhas
Psicomed lafaiete ltda
Rotary clube de barbacena monte mário
Sindicato do serviço doméstico de barbacena e região
Sociedade espírita amor e paz-sepaz
Unidade básica de saúde farmacêutica antônio tafuri

Barbacena
Barbacena
Cristiano otoni
Barbacena
Congonhas
Congonhas
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Desterro de melo

Convênios UNIPAC - Estado
Nome da empresa
Centro de integração empresa escola
Centro federal de educação tecnológica de minas gerais
Copasa
Energisa
Instituto federal de educação, ciência e tecnologia
Instituto proe
Procuradoria geral de justiça do estado de minas gerais
Secretaria de estado de educação
Tribunal regional do trabalho
Tribunal regional eleitoral
Tribunal de justiça do estado de minas gerais

Vencimento
Indeterminado
Vencimento 2022
Vencimento 2022
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Vencimento 2020
Vencimento 2021
Vencimento 2021
Vencimento 2019
Vencimento 2022

Convênios UNIPAC - Ciência da Computação
Nome da empresa

Cidade

Prefeitura municipal de carandaí
Carandaíatos distribuidora
Atos distribuição
Barbacena
Adriano nascimento m.e
São joão del rei
Cia industrial fluminense
Saõ joão del rei
Centro barbacenense de assistência médica e social cebams)
Barbacena
Colégio técnico comide
Ouro branco
Cityshop net ltda
Barbacena
City shop net ltda
Barbacena
Courart informática
Barbacena
Cooperativa de trabalho e consumo dos motoristas e proprietários rodoviários
Ouro branco
ltda
Courart infomática ltda
Barbacena
Cristal móveis e decoração de barbacena ltda
Barbacena
Cooperativa de trabalho e educação de profissionais de informática

Belo horizonte

Democrata de comunicação
Della sávia & marteleto ltda
Colorplas tintas ltda

Barbacena
Barbacena
Barbacena

Essencial lopes administradora e corretora de seguros ltda

Barbacena

Estilo modas barbacena ltda
Éderson josé gomes me
Escola municipal cel.francisco ferreira de carvalho

Barbacena
Conselheiro lafaiete
Oliveira fortes
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Escola agrotécnica federal de barbacena

Barbacena

Fundação de apoio e pesquisa e extenção escola agrotécnica de barbacena

Barbacena

Fermag- ferritas magnéticas ltda
Indústria e comércio de fertilizandes mantiqueira ltda
Fibra automoveis ltda
Infor -industria informática e indiomas ltda
Itconect informática telecomunicações conectividade ltda
Infort computadores
Ivonete márcia vieira velloso
Manutec computadores e suprimentos ltda
Microlaf computadores
Info easy -me
Jumacele do brasil ltda
Jma idiomas ltda
Mult informática
Minas tecnologia e internet ltda
Microtek informática
Marcos vinícius mapa -me
Organização comercial roselanche ltda
Net -rosas com.e serviços em informática ltda
Nacional collor ltda
Multpoint informática a.c
Santa casa de misericórdia de barbacena
Empresa pró -renal s/c
Prefeitura municipal de senhora dos remédios
Psv engenharia de sistemas ltda
Prefeitura municipal de caranaíba
Raise treinamento ltda
Renata pinto dutra me
Rerum engenharia de sistemas
Robson coelho ribeiro
Ssg informática ltda
Usinar indústria e comércio de artefatos de aço ltda

Itabira
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Belo horizonte
Conselheiro lafaiete
Ouro branco
Carandaí
Conselheiro lafaiete
Barbacena
Carandaí
Barbacena
Conselheiro lafaiete
Barroso
Saõ joão del rei
Saõ joão del rei
Barbacena
Barbacena
Barbacena
Antônio carlos
Barbacena
Barbacena
Senhora dos remédios
Ouro branco
Carnaíba
Conselheiro lafaiete
São joão del rei
Rio de janeiro
Barbacena
São joão del rei
Congonhas

Relação de Instituições conveniadas – Campus Juiz de Fora

Convênio/cooperação
A & r farma eireli – ep
A 4 inspetoria de contabilidade e finanças do exército
A mundial ferragens ltda.
A.c. Monteiro e cia ltda.
Aban (associação beneficente amigos do noivo)
Acispes
Açougue gonçalves & lima ltda.
Adelmara ferreira freitas

Prazo DE
vigência
22/02/2017
29/09/2004
25/08/2013
14/05/2013
31/07/2015
16/11/2009
19/10/2015
05/12/2005

Localização
Cidade
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Bicas
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Recreio
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Advocacia geral da união
Agropecuária geraseev pinheiro machado ltda
Agroveterinária matiense
Aldeias infantis sos brasil
Aliança assessoria e negócios ltda.
Alo locadora ltda
Aluminasa esquadrias de alumínio
Alves e reis equipamentos de segurança - eireli
Anclivepa
Animal & natureza
Apae – santos dumont
Arcelor mittal
Arlene bernades junger
Ascomcer hospital maria josé baeta reis
Asfecer
Associação de caridade de são joão nepomuceno
Associação dos cegos fundação joão theodósio araújo –
Associação dos criadores de gado holandês de minas
gerais
Associação dos empregados da embrapa
Ativa médico cirúrgica ltda.
Auto posto bandeirantes ltda.
Banco bradesco
Bar e restaurante estrela de davi ltda – me
Bar e restaurante irmâos guerra ltda.
Barone e barone representações ltda.
Bastos e pyramides representações ldta
Becton dickinson indústria cirúrgica ltda.
Belgo siderurgica s.a
Bessa e filhos comércio ltda.
Bil promoções e eventos
Bio control desinsetizadora ltda.
Bom clima pedras decorativas ltda.
Bovet consultoria especializada em bovinocultura ltda
Brilho da seda indústria e comércio ltda,
Brs - brasil serviços
Cartório de 2º ofício de notas da comarca de guarani mg
Casa mello mattos -creche e pré escola
Casa zampieri ltda
Celab- centro de exames laboratoriais
Cemegi - centro médico de estudo gastrointestinal ltda
Cemig distribuição s.a
Central de estágios gelre agente de integração ltda.
Centro de cabos e soldados da pmcbm/mg
Centro de diagnósticos claúdio ramos
Centro de educação ambiental do povo do cale do rio
pomba – ceavarp
Centro de formação de condutores salvador ltda.
Centro educacional nice braga
Centro veterinário toca dos bichos ltda
Ceresp - juiz de fora - mg
Cia paraibuna de metais
Cicilia maria pinto gonçalves kozlowski
Cidap- centro de investigação em anatomia patológica
Cito laboratório de citopatologia

06/06/2007
05/12/2014
01/08/2011
22/09/2014
17/10/2012
Indeterminado
02/02/2009
Indeterminado
10/06/2014
25/03/2014
27/06/2013
17/12/2012
Indeterminado
15/09/2015
03/08/2015 a
03/08/2016
02/03/2015 a
02/03/2020
30/03/2009
02/08/2011
04/08/2014
25/01/2006
01/07/2009
01/09/2013
30/10/2015
02/01/2013
01/08/2013
10/08/2011
01/07/2005
15/03/2002
01/07/2005
09/08/2012
01/09/2011
01/08/2013
01/04/2013
01/02/2013
04/09/2015
09/07/2007
2015

Belo horizonte
Juiz de fora
Matias barbosa
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
São paulo
Juiz de fora
Santos dumont
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
São joão nepomuceno

08/11/2010
25/03/2014
05/03/2013 a
05/03/2018
2/07/2012
22/12/2004
12/12/2003
29/10/2015
23/08/2013 a
23/08/2018

Rio de janeiro
Juiz de fora
Juiz de fora

01/10/2013
01/09/2012
26/06/2012
20/05/2015
26/08/2005
09/02/2004
02/05/2014
01/02/2012
10/09/2013 a

São joão nepomuceno
Juiz de fora
Juiz de fora
Coronel pacheco
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Chácara
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Lima duarte
Juiz de fora
Juiz de fora
Guarani

Juiz de fora
Belo horizonte
São paulo
Juiz de fora
Juiz de fora
Guarani
Juiz de fora
Juiz de fora
Lima duarte
Juiz de fora
Juiz de fora
Goiânia
Juiz de fora
Juiz de fora
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Cjr construções e comércio ltda.
Cláudia terra confecções ltda
Cliged ltda. Clínica de gastro e end. Digestiva
Clínica vet ltda
Clínica veterinária animalia
Clínica veterinária bela lunna ltda-me
Clínica veterinária dr. Leonardo rodrigues de lima ltda
(hospital veterinário estrada real)
Clínica veterinária juiz de fora
Clínica veterinária são francisco de assis
Comercial de veículos delta ltda.
Comercial morada da lua ltda.
Comércio de ossos martins ltda.
Comissária marítima juiz de fora ltda
Conenergia- cooperativa de prestação de serviços e
negócios em energia
Construtora queiroz carvalho s.a
Cooperativa agropecuária de são joão nepomuceno ltda
Creche e escola espaço e artes
Creche escola casinha verde
Creche municipal izarmaria couto mendonça
Credimata
Cronotec ltda
Ctdr – centro de tratamento de doenças renais
Daimler chrysler do brasil ltda
Darwin gonçalves furtado drugstore eireli epp
Defensoria pública do estado de minas gerais
Delegacia regional do trabalho de minas gerais
Delta design ltda
Dgp drogaria paiva ltda
Distribuidora de produtos odontenovense ltda.
Dolphins informática ltda
Drimar distribuidora de bebidas ltda
Drogaminas ltda
Droganews bandeirantes ltda. Me
Drogaria alexsander pereira beserra - me
Drogaria atual ltda
Drogaria cunto & souza ltda
Drogaria e farmácia universo
Drogaria eldorado de juiz de fora ltda
Drogaria nolasco ltda
Efficace consultoria e desenvolvimento empresarial
Elaine simões e filhos ltda
Eliane materiais de construção ltda.
Embrapa - gado de leite
Embrauto emp. Brasileira de autom. Ltda
Empresa antônio rabelo distribuidora de medicamentos
Empresa drogaria gb ltda
Escola maternal e infantil tiquinho ltda
Escola municipal jorge moreira guilarducci
Escola pequenos inocentes ltda
Escritório de advocacia dr. Dalmo rodrigues moreira
júnior 2016
Escritório de advocacia dr. Francisco quirino machado
Escritório de advocacia dr. Humberto machado da
fonseca 2016

10/09/2018
14/11/2013
02/03/2005
09/02/2009
02/08/2011
02/08/2011
01/08/2013
27/05/2015

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora

26/02/2015
06/03/2015
07/01/2005
20/05/2013
03/08/2011
21/08/2012

Juiz de fora
Belo horizonte
Juiz de fora
Aracitaba
Bicas
Juiz de fora

01/07/2004
19/12/2003
02/02/2012
30/03/2009
08/08/2013
04/04/2011
05/03/2004
04/05/2015
08/11/2010
23/07/2004
16/08/2016
23/05/2006
30/05/2006
03/01/2011
22/08/2016
01/03/2011
05/06/2011
02/08/2004
23/02/2017
29/10/2014
19/12/2016
25/02/2015
13/03/2017
06/07/2015
06/04/2017
19/12/2016
05/02/2014
03/08/2015
20/10/2010
02/08/2016 a
02/08/2021
01/03/2004
02/06/2010
10/03/2017
09/03/2017 a
indeterminado
20/09/2012
Indeterminado
Indeterminado

Belo horizonte
São paulo
São joão nepomuceno
Juiz de fora
Juiz de fora
Matias barbosa
São joão nepomuceno
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Belo horizonte
Belo horizonte
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Bocaina de minas – mg
Juiz de fora
Recreio
Juiz de fora
Juiz de fora
Senador firmino – mg
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora

Indeterminado
Indeterminado

Juiz de fora
Juiz de fora

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Aracitaba
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
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Escritório de advocacia dr. Ricardo dos santos costa e
consultoria jurídica
Escritório de advocacia dr. Tulio castellões 2016
Escritório de advocacia dra. Camila franck alves sabino
Escritório de advocacia dra. Carolina de paula silva 2016
Escritório de advocacia dra. Daniela antonina da silva
2016
Escritório de advocacia dra. Giovana pereira campos
Escritório de advocacia dra. Ivanuza monteiro dias paes
almeida
Exame centro médico de diagnóstico e tratamento
F15 comercial ltda.
Fábrica de salgados e de doces vó celeste
Facilita drogaria eireli me
Fajardo diagnósticos veterinários ltda
Farmácia de manipulação e drogaria m barbosa ltda - me
Farmácia riopombense manipulação
Fazendão clínica veterinária
Fernando maris diagnóstico por imagem
Fixa som
Fms valente ltda (drogaria são judas tadeu)
Freitas lemos
Friboli ltda
Fsouza comércio e assistência técnica ltda
Fundação guairá
Fundação imepen –instituto mineiro de estudos e
pesquisas em nefrologia
Gabriel melo veículos ltda
Gaucha alimentação coletiva ltda.
Gedae
Gelre trabalho temporário s/a
Gêneses contabilidade
Gpa construção pesada e mineração ltda
Gr visual cerâmico
Gri gerenciamento de resíduos industriais ltda
Grsa – grupo de soluções em alimentação
Grupo casa
Gta gestão e tecnologia de alimentos
Gta-gestão e tecnologia de alimentos
Halisson nepomuceno de oliveira
Hc promotora de vendas
Hormann do brasil ltda
Hospital de misericórdia de santos dumont
Hospital e maternidade terezinha de jesus
Hospital joão felício
Hospital joão felício – cmdc tomografia
Hospital são sebastião de recreio
Hospital therezinha de jesus
Hospital veterinário vianna ltda (prontovet)
Hto – hospital são vicente de paulo
Igreja do evangelho quadrangular
Ima – instituto mineiro de agropecuária (coordenadoria
regional de juiz de fora)
Inovação contabilidade – consultoria e assessoria
contávil e financeira

Indeterminado

Juiz de fora

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora

Indeterminado
Indeterminado

Juiz de fora
Juiz de fora

14/03/2016 a
14/03/2021
Indeterminado
20/07/2009
10/08/2016
29/10/2015
14/09/2016
01/08/2015
27/05/2015
24/03/2014
30/10/2013
31/05/2017
01/07/2015
03/01/2005
13/12/2003
04/08/2003
17/11/2014

Juiz de fora

01/07/2010
01/10/2012
26/06/2012
09/02/2004
Indeterminado
08/02/2012
30/10/2013
16/12/2011
01/08/2014
20/05/2012
17/09/2012
01/06/2015
03/04/2013
08/08/2011
29/05/2003
05/10/2009
20/09/2012
Julho de 2016
julho de 2021
10/09/2012 a
10/09/2017
19/06/2017
24/07/2012
09/07/2015
07/07/2016 a
indeterminado
03/10/2009
19/03/2015
29/10/2013

Juiz de fora-mg
Santos dumont
Juiz de fora
Juiz de fora
Matias barbosa; minas gerais
Rio pomba
Juiz de fora
Tres rios
Rio pomba
São joão nepomuceno – mg
Juiz de fora
São paulo
Juiz de fora
Andrelândia
Juiz de fora
Juiz de fora
Patos de minas
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Matias barbosa
Juiz de fora
São paulo
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Santos dumont
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Recreio - minas gerais
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
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Instituto carlos chagas
Instituto de clínicas e cirurgia – hospital monte sinai
Instituto oncológico ltda
Itaipava representações ltda
Jm locação e logística de juiz de fora ltda.
José herculano da cruz e filhos s/a
José joffre martins bayeux
José lúcio fernandes advogados associados
Jussara franca vieira marques
Justiça federal de 1º grau
Klr acessório de moda ind. E com. Ltda.
L e e consultoria alimentar
Laboratório cortes vilela
Laboratório de análises clínicas de areal ltda
Laboratório de análises clínicas jânio quintão furtado e
cia ltda
Laboratório lab life
Laboratório r.g.saggioro
Laboratório raimar ltda
Laboratório santa rita de análises clínicas
Laticínio sabor da serra
Leal temper vidros eirelli - me
Lef – laboratório de análises clínicas
Leite da fazenda
Lemos laboratório de análises clínicas
Liliputi industria comércio e exportação de roupas ltda
Lr serviços ltda.
Luis cláudio noé cortes
M doctor estética biomédica
M.e. Kik junior serviços de saúde ltda
Maçã verde ltda-me
Machado medina farmácia de mmanipulação ltda (farmes
benfica)
Magnescan diagnóstico por imagem
Mais serviços de juiz de fora ltda.
Makla comércio e representações
Malhas keeper
Mania de bicho veterinária (carmen elisa teixeira makla
me)
Manipulart pharmacia de manipulação ltda
Manoel teixeira lopes (fazenda penalva)
Mapa – ministério da agricultura pecuária e
abastecimento
Maria catarina kirchimair rodrigues me
Mariana rodrigues canella
Martins e almeida odontologia ltda.
Mc de souza bar e restaurante-me
Méd, vet. Ana laura buzinari pinelli ter
Méd. Vet. Adauto de matos lemos
Méd. Vet. Alexandre couto tsiomis
Méd. Vet. Amilton pereira de souza
Méd. Vet. Ana paula falci daibert

18/07/2016 a
18/07/2021
03/03/2005
Indeterminado
01/11/2010
21/12/2011
13/12/2012
02/02/2011
20/11/2011
02/09/2012
20/11/2007
02/07/2012
26/10/2015
Indeterminado
17/03/2016 a
17/03/2021
26/08/2016
07/04/2016 a
07/04/2021
02/03/2015 a
02/03/2020
31/08/2015
16/04/2015 a
16/04/2020
10/07/2015
Indeterminado
10/08/2015
09/08/2011
21/03/2016 a
21/03/2017
01/08/2003
01/11/2010
23/10/2009
09/08/2016 a
09/08/2021
02/02/2012
08/08/2011
28/09/2016

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Matias barbosa
Juiz de fora
Juiz de fora
São paulo
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Areal
Rio pomba; minas gerais
Paraíba do sul
Juiz de fora
São joão nepomuceno
Juiz de fora
Lima duarte
Juiz de fora-mg
Santos dumont
Matias barbosa
Juiz de fora
São joão nepomuceno
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Campos dos goytacazes
Juiz de fora
Juiz de fora

07/04/2016 a
07/04/2021
27/07/2010
02/08/2004
02/08/2008
04/04/2015

Juiz de fora

19/12/2016
27/11/2012
12/07/2006

Ponte nova - minas gerais
Juiz de fora
Brasília

Indeterminado
01/02/2013
17/09/2012
18/10/2015
02/02/2012
01/08/2013
02/02/2015
05/03/2015
27/02/2015

Juiz de fora-mg
Carmo
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Serranos
Juiz de fora

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
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Méd. Vet. Ana paula paiva de freitas
Méd. Vet. Bernardo barbosa rocha
Méd. Vet. Bruno medeiros henriques
Méd. Vet. Camilla soares chapinotti
Méd. Vet. Carlos henrique reis de araújo silva
Méd. Vet. Cláudia galvão reis
Méd. Vet. Danielle de oliveira sales
Méd. Vet. Edgard vieira de souza neto
Méd. Vet. Eduardo carneiro beuttemmuller
Méd. Vet. Expedito dos reis quintino
Méd. Vet. Felipe ferraz junqueira de carvalho
Méd. Vet. Felipe ferreira da costa
Méd. Vet. Fernando batista de castro
Méd. Vet. Gerson ferreira varella neto
Méd. Vet. Glênia maria de magalhães campos
Méd. Vet. Henrique gaburri de souza
Méd. Vet. João pedro da silveira neto
Méd. Vet. João vitor de oliveira sales
Méd. Vet. José olímpio tavares de souza
Méd. Vet. José tadeu barbosa
Méd. Vet. Larissa silveira lamas
Méd. Vet. Leonardo braga pereira
Méd. Vet. Livia maria gonçalves
Méd. Vet. Lorena de mendonça soares
Méd. Vet. Luis evandro cardoso carvalho
Méd. Vet. Marcos antônio de almeida
Méd. Vet. Maria augusta hauck pinto motta
Méd. Vet. Mariana cunha finamore
Méd. Vet. Mariana sabugosa de oliveira
Méd. Vet. Marlon irineu amaral moreira
Méd. Vet. Maurício de oliveira valladão
Méd. Vet. Miguel oliveira torres dos santos
Méd. Vet. Mozar salviano barreto
Méd. Vet. Murilo mautone campos
Méd. Vet. Pablo luciano santarosa rodrigues
Méd. Vet. Paula marocolo cherem
Méd. Vet. Raphael faria rodrigues deveza
Méd. Vet. Rodrimar rodrigues de paula
Méd. Vet. Steno leonardo piccinini albertoni
Méd. Vet. Thomaz gadben fortes
Méd. Vet. Uranian sabião de oliveira
Méd. Vet. Vera ricchiardi
Méd. Vet. Vinícius furtado coutinho
Méd. Vet. Waldo maciel ferreira
Medcenter
Medilife
Medquímica indústria farmacêutica ltda
Meta desenvolvimento
Microlab – laboratório de análises clínicas
Microlabe – laboratório de análises clínicas
Minas fest formaturas cerimoniais e eventos ltda.
Minasul churrascaria ltda
Ministério público do estado de minas gerais
Ministério público do trabalho - 3ª região
Miriam tur
Ml multimarcas comércio de veículos ltda

09/07/2015
09/07/2015
06/08/2015
02/08/2011
02/02/2012
11/03/2015
02/05/2014
04/08/2014
02/02/2012
02/02/2011
03/08/2014
09/02/2015
01/02/2013
02/08/2011
02/02/2012
01/02/2013
01/02/2013
18/06/2014
09/02/2015
09/07/2015
01/08/2012
09/09/2015
02/08/2011
09/09/2015
02/08/2012
27/07/2015
09/07/2015
25/08/2015
02/08/2011
13/07/2015
02/08/2012
04/02/2014
02/08/2011
03/08/2015
09/09/2015
02/09/2015
06/02/2015
02/08/2012
24/04/2015
02/09/2014
09/07/2015
02/08/2011
09/07/2015
Indeterminado
01/08/2016 a
01/08/2021
01/07/2004
30/07/2012
13/07/2015 a
13/07/2020
08/10/2015 a
08/10/2020
12/03/2012
13/09/2010
23/03/2006
04/10/2005
Indeterminado
13/04/2005

Juiz de fora
Pequeri
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Goiânia
Leopoldina
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Muriaé
Juiz de fora
Juiz de fora
Três rios
Juiz de fora
Juiz de fora
Lima duarte
Mercês
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Andrelândia
Barbacena
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Barbacena
Carangola
Juiz de fora
Divinópolis
Lima duarte
Rio novo
Juiz de fora
Cantagalo
Ibertioga
Matias barbosa
Caxambu
Juiz de fora
Juiz de fora
Recreio
Cruzília
Juiz de fora-mg
Paraíba do sul
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Belo horizonte
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
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Mmol – servir refeições coletivas
Moldecores presentes
Motoplus comércio de veículos ltda
Mrs logística s/a
Mrt ltda
Nicolau & rezende consultoria empresarial ltda
Odonto news ltda.
Oficina 777 a & l ltda
Omnis serviços empresariais
Ordem dos advogados do brasil
Padaria e confeitaria sterlaytte
Pangea empreendimentos ltda
Papelaria pincel mágico
Papelaria pincel mágico
Parking baby creche ltda
Paulo henrique rivelli ind. E com. Ltda.
Polícia civil - 7ª delegacia regional de segurança pública
Policlínica microrregional de bicas
Pousada das palmeiras ltda.
Power print info com. Serv. Ltda.
Prefeitura municipal de chácara
Prefeitura municipal de goianá
Prefeitura municipal de guarará
Prefeitura municipal de juiz de fora
Prefeitura municipal de paraíba do sul
Prefeitura municipal de rio pomba
Prefeitura municipal de santos dumont
Preserve clínica veterinária ltda
Primavera desenvolvimento urbano ltda
Procon - agência de proteção e defesa do consumidor
Projeto ama – amigos mãos abertas
Projeto assistencial criança feliz
Pronto atendimento animal (paa)
Quenes silva oliveira-me
R.e. Comércio de antenas ltda.
Rdf informática ltda.
Rehagro – recursos humanos em agropecuária
Representações mrt
Residencial geriátrico de apoio a pessoa idosa
Rezende machado imoveis
Ribeiro & toledo materiais de construções ltda.
Rio branco alimentos s/a
Rjf 2005 informática
Sanatório vieira marques ltda
Santa isabel serviço de radiologia
São luiz empresa de mineração e águas importação e
exportação ltda.
São luiz empresa de mineração e águas importação e
exportação ltda.
Saúde equina vets ltda
Scenarium adm. Corret. Seguros ltda
Scj agropecuária ltda
Serralheria e v. Alumigresso e a.a.
Serviam representações ltda.
Serviço de anatomia patológica

26/06/2012
Indeterminado
01/08/2012
15/08/2013
18/07/2005
10/01/2005
04/03/2013
01/07/2004
01/02/2005
23/11/2006
29/10/2013
20/07/2004
17/06/2005
05/06/2006
01/07/2011
03/11/2010
26/08/2004
01/03/2015 a
01/03/2020
30/10/1013
19/06/2005
22/10/2012
28/10/2016 a
indeterminado
01/11/2012
03/08/2015
03/08/2005
2015
10/07/2015
03/02/2014
15/09/2004
31/10/2006
30/11/2009
17/11/2014
19/08/2015
01/09/2016
16/02/2011
02/02/2005
01/02/2013
18/07/2005
30/09/2013
03/08/2015
11/08/2014
01/08/2013
20/9/2009
Indeterminado
15/08/2016 a
15/02/2017

Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Belo horizonte
Juiz de fora
Matias barbosa
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Lima duarte
Juiz de fora
Bicas
Juiz de fora
Juiz de fora
Chácara
Goianá
Guarará
Juiz de fora
Paraíba do sul
Rio pomba
Santos dumont
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Rio pomba – mg
Juiz de fora
Rio pomba
Belo horizonte
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Visconde do rio branco
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Três rios

18/12/2005

Juiz de fora

02/06/2011
03/03/2015
22/11/2004
18/08/2015
19/10/2015
01/09/2014
16/05/2016 a
16/05/2021

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Bicas
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
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Silva mello supermercados
Sindicato dos servidores públicos de juiz de fora
Sintecolar mat. Acabamento ltda
Sociedade aprimoramento da cultura integral ltda
Sociedade beneficente sopa dos pobres
Sociedade eunice weaver de juiz de fora
Solucionar informática & sistemas
Souza e valério comércio de produtos agropecuários
Stilo eletro e hidráulica ltda
Sts representações ltda.
Sudeste retífica motores e peças ltda.
Superfreios ltda.
Suprema - sociedade universitária para o ensino médico
assistencial
Sweet love telemensagens
Tecnovida corretora e administradora de seguros
Tecnovida corretora e administradora de seguros
Thema veiculos
Thissaliah eventos ltda. Me
Thyssenkrupp elevadores
Tolendato materiais de construção ltda.
Trans sistemas de transportes s.a
Transloc
Transporte de produtos siderúrgicos
Tribunal de justiça do estado de minas gerais
Triconi industrial ltda.
Ubs álvaro rabelo de vasconcelos
Ufv – universidade federal de viçosa
Unesp – universidade estadual paulista
Univet serviços veterinários ltda-me (animund)
Upa veterinária ltda
Vcs certificação e serviçoes ltda
Ventura financiamentos
Vesuvius refratários
Vilma fagundes dos santos
Votorantim metais s/a
Ziros ltda
Zoovet jf mg

15/06/2009
2015
18/08/2003
04/08/2003
26/06/2012
01/08/2012
09/02/2010
01/11/2012
18/10/2015
29/06/2006
01/09/2014
02/09/13

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Guarani
Juiz de fora
Matias barbosa
Juiz de fora
Juiz de fora

04/08/2014
02/02/2009
02/05/2011
05/03/2012
06/08/2003
15/07/2014
14/12/2009
02/09/2011
23/08/2009
02/05/2011
02/02/2009
19/04/2006
11/08/2003
07/03/2017
21/02/2011
10/02/2014
11/03/2015
04/05/2015
Indeterminado
04/08/2008
02/01/2006
01/04/2013
28/03/2007
06/08/2003
06/02/2015

Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Belo horizonte
Juiz de fora
Três rios
Juiz de fora
Juiz de fora
Belo horizonte
Juiz de fora
Goianá - minas gerais
Viçosa
Jaboticabal
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora-mg
Juiz de fora
Rio de janeiro
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora
Juiz de fora

3.3.2 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade
Para uma comunicação eficaz a UNIPAC escolhe o mecanismo a ser utilizado
considerando não só a informação que pretende e necessita transmitir, mas, também, o
público ao qual se dirige, seja ele interno ou externo. A Instituição também incentiva a
comunidade, tanto acadêmica quanto local, para que enviem suas sugestões sobre novos
mecanismos e estratégias de comunicação. A comunicação externa se dá através do
envio de material produzido pela UNIPAC para as emissoras de rádio, televisão e jornais
dos municípios onde atua e da capital do Estado.
Os mecanismos de comunicação utilizados são apresentados no quadro a seguir:
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A UNIPAC criou o CAD Centro de Atendimento aos Discentes e dispõe
também de meios de comunicação direta com os coordenadores de curso ( emails) e gestores do Campus ( Faleconosco), assim todas as demandas são
analisadas e respondidas ao solicitante.
A Reestruturação da Ouvidoria ressaltou a importância um canal de comunicação
entre a comunidade acadêmica e não acadêmica, através do qual o cidadão pode
manifestar, democraticamente, sua opinião acerca dos serviços prestados pela
Instituição. As pessoas podem se valer dela para fazer reclamações, denúncias,
comentários, dúvidas, elogios, sugestões e alternativas que possam melhorar o
funcionamento da IES. A Ouvidoria relaciona-se diretamente com os órgãos envolvidos
para a busca de soluções e respostas, em âmbito institucional e comunitário, aos que
dela se servem:

Ouvidoria do Campus Barbacena e Juiz de Fora em 2017

ENTRADA VIA E-MAIL (falecom)
Informação
Solicitação
Reclamação
Sugestão
Elogio
TOTAL

2017
218
361
39
5
8
631

ENTRADAS DIVERSAS
Informação
Solicitação
Reclamação
Sugestão
Elogio
TOTAL
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES

2017
0
30
110
7
10
157
788
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Outro fator relevante é a disponibilidade de atendimento presencial de todos
os líderes de setores e sua equipe de trabalho, para atender aos interessados,
facilitando assim a relação universidade e sociedade, na programação de ações
conjuntas e interdisciplinares.
Para um bom andamento destas ações a UNIPAC conta com um Setor de
Marketing atuante, composto por uma Supervisora de Marketing e mais uma Equipe de
profissionais/estagiários da área, que propagam para toda a sociedade todas as
atividades/ações, eventos, projetos e programas em desenvolvimento na instituição,
convidando a comunidade para ser parceira ativa nestas promoções.
.

3.3.2 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes
Como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno na UNIPAC são
oferecidos programas de financiamento estudantil e são concedidos descontos pelo
programa Quero Bolsa e Crédito Universitário PRAVALER que visa atender alunos do
mesmo grupo familiar. Além de participar do Programa de Financiamento do Ensino
Superior (FIES), com vistas ao financiamento dos estudos dos seus alunos, a
Universidade na condição de entidade sem fins lucrativos participa, também, do
Programa Universidade para Todos (PROUNI), desde sua criação através da Medida
Provisória n° 213, de 10/09/2004 e institucionalizado pela Lei n° 11.096 de 13 de janeiro
de 2005. Na Universidade, as bolsas do Prouni são oferecidas de acordo com a
legislação do Ministério da Educação, que regulamenta o programa, sendo oferecidas a
estudantes brasileiros que não possuem curso superior e que preenchem os requisitos
legais.
O Crédito Universitário PRAVALER, gerido pela empresa Ideal Invest, funciona
como alternativa de pagamento para aqueles que querem ter um diploma de
graduação, mas não têm condições de pagar a mensalidade integral. Trata-se de um
financiamento onde o aluno parcela o valor das mensalidades do semestre e paga em
um prazo maior. A expectativa da Ideal Invest e das IES parceiras é de que o crédito
universitário privado contribua tanto para atração de alunos, como para retenção dos
estudantes já matriculados, pois pode minimizar a inadimplência e a evasão.
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Com o Crédito Universitário PRAVALER, o aluno paga as mensalidades com
mais facilidade. O aluno aprovado no programa parcela as mensalidades e paga em
um prazo maior. As mensalidades em atraso também podem ser financiadas.
Atualmente parcela-se o valor de até 05 (cinco) mensalidades atrasadas.
A UNIPAC, atenta às demandas específicas das pessoas com necessidades
especiais, promove atendimento prioritário a este público. Além da adaptação do
espaço físico e das instalações a matriz curricular dos Projetos Pedagógicos incluem o
componente curricular “LIBRAS” como obrigatório para os cursos de Licenciatura e
optativo para os demais cursos de graduação conforme o previsto no Decreto nº
5.626/05. A atenção específica a esses estudantes desenvolve-se primeiramente no
sentido de atender aos requisitos:
I. Para alunos com deficiência física: adequação e adaptação do acesso às
dependências da UNIPAC através de rampas incluindo entradas principais,
laboratórios, áreas de convivência, biblioteca, departamentos administrativos e demais
instalações, vagas marcadas no estacionamento, sanitários masculino e feminino com
portas adaptadas e barras de apoio apropriadas em dimensão e segurança, bebedouro
e telefone público;
II. Existem rampas de acesso distribuídas nos Campi, incluindo entradas principais,
sanitários, laboratórios, áreas de convivência, biblioteca, departamentos administrativos
e demais instalações. Os principais sanitários da IES possuem
estrutura adequada para atenderem aos portadores de deficiência física e estão
espalhados estrategicamente dentro dos Campi;
III. Para alunos com deficiência visual: a Instituição disponibiliza, nas Bibliotecas, no
caso de alunos deficientes visuais matriculados, um computador com programa
específico instalado (Dosvox) que permite que um texto seja transformado em arquivo
audível e transferível para os endereços eletrônicos dos alunos, possibilitando-lhes
fazer uso dos mesmos no momento de sua conveniência. O sistema Dosvox permite
que deficientes visuais utilizem um microcomputador comum (PC) para desempenhar
uma série de tarefas, adquirindo assim independência no estudo e no trabalho;
IV. Para alunos com deficiência auditiva: a UNIPAC visando atender plenamente o
aluno portador de deficiência tem como política estabelecer convênios com instituições
que possuem profissionais intérpretes da língua de sinais - “LIBRAS”. Na ocorrência de
demanda será feito um contato junto à Federação Nacional de Educação e Integração
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de Surdos (FENEIS) para obter orientações dos procedimentos que a UNIPAC poderá
adotar para atender satisfatoriamente o aluno;
V. Entre outros recursos didático-pedagógicos para o deficiente auditivo a UNIPAC
oferece: aulas expositivas; atividades em grupo; confecção de materiais didáticos;
trabalho com relatos reais; vídeos didáticos; textos da referência bibliográfica;
avaliações; apresentação de histórias em quadrinhos; pequenas peças teatrais; e
tradução e interpretação de músicas para “LIBRAS”;
VI. Quanto aos recursos tecnológicos e equipamentos a UNIPAC disponibiliza: DataShow; DVD’s temáticos e Microsystem;
VII. Com relação às atividades afins:
 requisição de acervo bibliográfico para a Biblioteca da UNIPAC;
 viabilização da comunicação entre usuários e não usuários de “LIBRAS”;
 apoio no uso e difusão de Libras no universo escolar, através da confecção e
disponibilização de cartazes na Instituição; e
 acompanhamento das atividades pedagógicas desenvolvidas em parceria com os
demais profissionais da UNIPAC, na perspectiva do trabalho colaborativo e
comunidade escolar, quando necessário, em consonância com o que está determinado
em cada Projeto Pedagógico.
VIII. O Componente Curricular “LIBRAS”: é ofertado em caráter obrigatório, na forma
da legislação aplicável: i) nos cursos de licenciatura, com carga horária de (66)
sessenta e seis horas;. Como optativa nos cursos de bacharelado, com carga horária
de 33 (trinta e três) horas, a saber: Fisioterapia, Ciência da Computação, Ciências
Contábeis, Administração, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Psicologia.
A UNIPAC reúne cursos de bacharelados com carga horária própria, que
seguem as determinações legais, com base nas especificidades inerentes ao seu
campo de atuação e formação. Sua organização curricular dispõe de disciplinas que
abrangem a formação geral e específica de cada área, atividades complementares e
estágios vinculados à futura atuação profissional, articulando-se às unidades científicoculturais do contexto sociocultural em que se inserem.
Número de alunos matriculados, frequentes por curso em 2017 – Campus Barbacena.
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Cursos
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Tecnologia em Gestão Ambiental

2017/01
Nº de alunos
Nº de alunos
ingressantes
total no curso
45
211
34
63
23
102
23
125
122
491
44
164
62
249
88
176
43
170
82
289
46
200
49
109
78
341
18
61
3
20

2017/02
Nº de alunos
Nº de alunos
ingressantes
total no curso
7
195
13
64
7
100
4
122
17
434
13
156
11
207
23
178
6
161
16
237
7
179
2
91
15
316
3
55
4
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Número de alunos cancelados, desistentes e transferidos por curso em 2017
2017/01
2017/02

Cursos
Matriculados

Cancelados

Desistentes

Trancados

Transferidos

Matriculados

Cancelados

Desistentes

Trancados

Transferidos

Administração

186

5

10

8

2

186

0

3

1

5

Arquitetura e
Urbanismo
Ciência da
Computação
Ciências
contábeis
Direito

49

4

7

3

0

53

0

8

2

1

90

2

5

3

2

93

1

0

5

1

115

3

3

4

0

117

0

1

4

0

434

8

26

11

2

412

1

13

3

5

Educação
Física

143

3

15

3

3

140

3

10

2

1

Enfermagem

223

3

15

6

2

194

1

7

4

1

153

7

12

4

0

163

2

9

2

2

151

6

7

3

3

153

1

4

3

0

256

14

12

6

1

222

1

9

4

1

176

6

16

2

0

171

0

6

2

0

93

6

4

4

2

77

0

7

0

1

295

10

22

8

6

310

0

2

2

2

50

3

4

3

1

54

0

1

0

0

19

0

1

0

0

4

0

0

0

0

Engenharia
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e
Propaganda
Tecnologia em
Gestão
Ambiental

84

Número de alunos matriculados, frequentes e desistentes por curso em 2017 - Campus II/Juiz de Fora

2017
Cursos

Matriculados
74

Frequentes
68

Desistentes
5

BIOMEDICINA

86

83

7

DIREITO

315

299

12

FARMÁCIA

137

130

4

FISIOTERAPIA

73

69

8

MEDICINA
MEDICINA VETERINÁRIA

491
283

488
271

3
12

NUTRIÇÃO

230

209

8

TOTAL (soma de todos os
cursos)

1689

1671

59

ADMINISTRAÇÃO
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BOLSAS CONCEDIDAS PROUNI - UNIPAC - CAMPUS SÃO JOSE -BARBACENA 1º SEMESTRE 2017
CPF

Situação da Bolsa

Ingresso
ProUni

Tipo de Bolsa

Curso

ALTACY RAMOS SOARES JUNIOR

125.114.286-95

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Direito

FERNANDA NUNES DE ASSIS

117.530.846-36

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Direito

LARA APARECIDA ROSA DO NASCIMENTO

130.795.016-75

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Direito

THIAGO JOSE DA SILVA

115.334.226-05

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Direito

BOLSISTAS

BOLSAS CONCEDIDAS PROUNI - UNIPAC - CAMPUS MAGNUS -BARBACENA 1º SEMESTRE 2017
CPF

Situação da Bolsa

Ingresso
ProUni

Tipo de Bolsa

Curso

AMELIA LAIS MENDONCA PINTO

135.896.656-70

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

ANA PAULA DE OLIVEIRA

138.637.836-46

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

EDERSON SILVA PAIVA

113.626.686-05

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

EPIFANIA DE FATIMA RIBEIRO OLIVEIRA

136.873.896-69

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

GUSTAVO JOSE DE PAULA CAMPOS

124.527.196-25

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

JHONNY SOARES DA SILVA

031.849.586-47

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

MARCELA PAMELA LUNA FERREIRA

131.059.776-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

PRISCILA SALES ASSUNCAO

102.408.576-74

Bolsa Suspensa - Bolsista com trancamento de
matrícula

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

RAQUEL COELHO GESTEIRA

122.221.266-81

Bolsa em Utilização - Bolsista matriculado

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Administração

RENATA APARECIDA DIAS DE ALMEIDA

058.075.526-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

THAIS LARISSA ANTERO

113.909.746-69

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

WIARA FRANCES DE FARIA

103.301.966-69

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Administração

CAROLAINE CRISTINA RIBEIRO

135.104.986-07

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Arquiteura

GABRIELA CRISTINA DE SOUSA SILVA

123.283.006-26

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Arquiteura

GERMANO ALVES JUSTO

119.085.116-48

Bolsa em Utilização - Reversão de Operação

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Arquiteura

HIGOR AUGUSTO CAMPOS SOUZA

103.577.956-01

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Arquiteura

PATRICIA FERRAO DE CARVALHO

103.701.466-97

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Arquiteura

MIGUEL VINICIUS VIEIRA

135.369.736-39

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Ciência da Computação

ANA PAULA REZENDE GONCALVES

127.064.376-26

Bolsa em Utilização - Reversão de Operação

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Ciências Contábeis

DAYANE BARBARA DE ALMEIDA

119.436.516-71

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Ciências Contábeis

RUBENS CLAUDINEI DA SILVA JUNIOR

098.490.526-00

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Ciências Contábeis

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Educação Física

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Educação Física

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Educação Física

BOLSISTAS

ALAIR MAXIMIANO DA SILVA

019.871.616-88

GUILHERME BARBOSA MARCELINO DA SILVA

118.978.546-33

HEULLER NASCIMENTO PACHECO

121.778.886-70

Bolsa Suspensa - Afastamento do estudante
devidamente justificado
Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2
Termo de Concessão - Processo Seletivo
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JULIO EDUARDO SOARES COSTA

054.434.926-16

Bolsa Suspensa - Afastamento do estudante
devidamente justificado

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Educação Física

SAMARA DAYANE DUARTE PEREIRA

132.539.656-78

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Educação Física

TAYANE KATLEY FERREIRA DOS SANTOS

113.731.466-48

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Educação Física

BEATRIZ GABRIELE DA SILVA

020.980.046-13

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Enfermagem

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

Bolsa Suspensa - Bolsista com trancamento de
matrícula
Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

BIANCA CARLA DE SOUZA

139.360.036-02

BIANCA LORRANI DE CARVALHO

020.180.626-62

EDUARDA REIS MELO SOUZA

127.829.776-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

JENIFFER STEFANIE NEVES

134.448.216-38

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Enfermagem

LARA KYMBERLY DOS SANTOS

020.312.236-40

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Enfermagem

LUANA DA SILVA FERRAO

115.618.706-09

Bolsa Suspensa - Bolsista com trancamento de
matrícula

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

MICHAELA KATIA SANTOS GOMES

130.167.436-20

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

MYLENA RAMOS FONSECA

139.710.756-14

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Enfermagem

RENATO SEBASTIAO DA ROCHA

122.221.676-04

Bolsa Suspensa - Afastamento do estudante
devidamente justificado

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Enfermagem

BRUNO HENRIQUE MORI MOREIRA FERREIRA

112.918.256-81

Bolsa em Utilização - Bolsista recebido de outra IES

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

CRISLLEI PATRICIA CARVALHO GALDINO

108.071.316-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Engenharia Civil

FELLIPE SILVA BELO

131.032.896-00

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

GILBERTO DOUGLAS DE FARIA

119.620.736-45

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Engenharia Civil

GUILHERME NASCIMENTO SILVA

099.719.246-17

Utilização Encerrada - Matrícula do bolsista, a
qualquer tempo, em instituição pública e gratuita
de ensino superior

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Engenharia Civil

GUSTAVO JONAS SANTOS SOUSA

109.826.266-22

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Engenharia Civil

HELOISA VICTORIA REIS SANTANA

133.689.256-01

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

JESSICA PAOLA GUEDES BATISTA

108.472.736-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

JOSE MAURICIO DE OLIVEIRA JUNIOR

022.849.926-76

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

JOSE VINICIUS DOS SANTOS CAMPOS

134.206.476-38

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

KAWAY WYLKE PEREIRA DOS SANTOS

044.972.861-77

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Engenharia Civil

RIVELINO NERI SILVA

130.310.786-40

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

SHEILLA MICAELLA DE FREITAS COSTA

121.702.526-06

Bolsa em Utilização - Reversão de Operação

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

VALDO ANTONIO DE SOUZA

103.525.796-33

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

VINICIUS AUGUSTO PEREIRA DA TRINDADE

021.277.676-24

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Engenharia Civil

ALINE AUGUSTA RHEMANN TEODORO

085.285.666-09

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Farmácia

DANUBIA LOPES DE PAULA

130.487.846-59

Bolsa em Utilização - Reversão de Operação

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Farmácia

125.368.266-60

Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Farmácia

KENIA REGIS PAES
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LETICIA HIROMI NOMIA

130.960.486-06

Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

PAMELLA CRISTINA GARCIA TIMOTHEO

107.310.436-26

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Farmácia

MATHEUS HENRIQUE LIMA GOMES

020.944.216-60

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Fisioterapia

NAJILLA RESENDE ANDRADE

018.443.126-31

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Fisioterapia

PHILLIP MICHAEL HARRISON XAVIER

124.741.836-71

Bolsa em Utilização - Reversão de Operação

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Fisioterapia

TAMIRES APARECIDA JAQUES DE RESENDE

123.979.416-94

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Fisioterapia

VALTER FELIPE DOMINGOS DE SOUZA

110.367.976-78

Bolsa em Utilização - Bolsista matriculado

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Fisioterapia

YASMIN CLARA NASCIMENTO

021.864.846-41

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Fisioterapia

CARLOS ANDRE DE CARVALHO MARQUES

021.324.186-24

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

DAIANE CRISTINA FERREIRA

112.854.136-01

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

FERNANDA JOSE RODRIGUES

096.898.946-25

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Nutrição

MARCIO AUGUSTO TRINDADE

107.621.416-97

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

MYLENA CAROLINE BARROS DE PAULA

111.721.206-84

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Nutrição

NADIA DE NAZARE RESENDE

148.263.586-01

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

NATALIA DIAS MARTINS

121.315.496-01

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS

134.003.916-89

Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Nutrição

THALIA GIOVANA GUIMARAES RIBEIRO

Farmácia

019.823.956-48

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Nutrição

FRANCIANE APARECIDA DE FATIMA FERREIRA
PINTO

133.951.016-22

Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Pedagogia

LUANA SABRINA RIBEIRO

123.102.286-80

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Pedagogia

MARIELLE RIBEIRO CONDE

023.061.646-14

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Pedagogia

MATEUS PEREIRA DA SILVA

130.922.166-95

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Pedagogia

PAULA LUZIA RODRIGUES

106.578.016-82

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Pedagogia

SCHYSLEY WANDERLEY TORRES

704.895.691-70

Bolsa Suspensa - Afastamento do estudante
devidamente justificado

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Pedagogia

TARIN CRISTINA VIEIRA DE ARAUJO

119.236.166-09

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Pedagogia

ARTHUR JOSE DE PAULA ANDRADE

020.147.496-47

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Psicologia

ELENICE MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO

067.198.596-50

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Psicologia

LAURA MARIA VALE ALIANE

111.174.726-12

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Psicologia

NATALIA DE PAIVA COSTA

128.632.686-94

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Psicologia

1º / 2017

BOLSA PARCIAL 50%

Psicologia

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Publicidade e Propaganda

Bolsa Suspensa - Bolsista com trancamento de
matrícula
Termo de Concessão - Preenchimento de bolsas
remanescentes ou processo 2005.2

TAMIRIS FERNANDA RODRIGUES

122.593.956-94

EDUARDA CAROLINE DA FONSECA SILVA

118.806.316-28

GRASIELA DE PAULA CARDOSO FERREIRA

111.720.806-07

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Publicidade e Propaganda

MARIANA CAROLINA COSTA NUNES

701.752.056-47

Termo de Concessão - Processo Seletivo

1º / 2017

BOLSA INTEGRAL

Publicidade e Propaganda
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BOLSAS CONCEDIDAS PROUNI - UNIPAC - CAMPUS MAGNUS -BARBACENA 2º SEMESTRE 2017
BOLSISTAS

CPF

138.606.706
-70
119.257.436
FRANCIELLE RAQUEL TEIXEIRA
-24
AMANDA LUCIANA DO
122.524.676
NASCIMENTO
-81
CARLOS FELIPE SEBASTIAO
130.739.466
BARBOSA SILVA
-32
113.268.036
GILBERTO FRANCO JUNIOR
-03
101.399.006
WAGNER FRANCISCO DA SILVA
-40
086.429.126
JEFFERSON JOSE MARTIN
-42
140.692.156
LARISSA LEAL RESENDE
-46
175.580.757
TIFANE MARTINS ALFENAS
-00
120.738.727
VALDINEI LEMOS BERCOT
-43
JULIANA CRISTIANE TEIXEIRA DOS 092.897.836
SANTOS
-21
EDUARDO AUGUSTO RESENDE
118.526.116
OLIVEIRA
-85
LUANA AUGUSTA LUCINDA DE
101.118.806
MOURA
-61
099.501.006
TAYNARA STEFANE COSTA
-40
EMMANUELLE CARDOSO DA SILVA

DAVID FERRARE DA SILVA

Situação da Bolsa

Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Bolsa em Utilização - Bolsista
recebido de outra IES
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Bolsa em Utilização - Bolsista
recebido de outra IES
Bolsa Suspensa - Bolsista com
trancamento de matrícula
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Bolsa Suspensa - Afastamento do
estudante devidamente justificado
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão - Processo
Seletivo
Termo de Concessão 086.511.266
Preenchimento de bolsas
-54
remanescentes ou processo 2005.2

Ingresso
ProUni

2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017
2º / 2017

Tipo de Bolsa

BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA PARCIAL
50%
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL
BOLSA
INTEGRAL

Curso

Arquitetura
Ciências Contábeis
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Fisioterapia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Publicidade e
Propaganda
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BOLSAS CONCEDIDAS FIES - UNIPAC -BARBACENA 2017
CPF
096.038.446-40
134.938.296-55
135.209.016-33
138.570.626-06
137.983.606-93
119.136.026-13
140.952.696-85
124.314.796-25
121.516.216-26
432.329.918-40
170.381.047-30
071.649.966-52
125.313.906-77
084.633.236-18
400.287.938-03
110.536.956-08
115.915.586-03
118.542.136-01
127.423.946-05
071.541.316-32
125.942.126-01
128.520.436-02
121.406.446-97
371.828.908-36
065.328.066-17
112.622.486-39
129.578.616-82
123.836.826-32
021.310.346-01
012.621.926-50
119.735.716-50
100.096.506-60
139.260.446-08
137.731.646-70
136.990.036-80
125.386.596-55
061.176.566-70
130.727.786-12
110.239.606-05
090.406.156-67
136.991.916-64
122.338.556-63
114.689.906-83

Nome

SITUAÇÃO

CURSO

Jessica kelli de jesus silva
Ana beatriz teixeira
Camila machado ladeira
Carolina barbosa da silva
Gabriela sthefanie da silva
Gustavo henrique de carvalho
Isabela aparecida garcia silva
Leticia raiane tiago mendes
Lucas eustaquio de melo tostes
Mariana rakam balbino ferreira
Natany silva de souza
Paula camila rezende silva guimaraes
Shellton dos anjos claudino
Thiago pinheiro magalhaes
Wagner pereira fabricio
Alex jose alves ventura
Bruno alberti
Gabriel santana neto
Gustavo eduardo francelino rossi
Jozielson dos santos ribeiro
Luiz felipe felix carvalho
Maick william rossi de lima
Nayara silveira giovani
Rafael sidnei alves
Elisangela aparecida de melo de
paula
Joana darc de almeida souza
Thais carla costa nascimento
Afonso henrique dos santos pinto
Ana lara beatriz da silva
Ana paula baptista ferreira
Anderson marcos gomes eleuterio
Anna laura rocha gomes
Armando victor vigiani
Brenda natasha oliveira
Bruna fernanda da mata nogueira
Camila aparecida rodrigues
Carlos henrique de oliveira
Carolina de oliveira avelar
Clenio de assis manoel e moura
Daiane vieira da silva
Geovanna andrade silva
Gessiane silva resende
Giovana da costa rodrigues

Contratado
Contratado
Contratado
Prorrogado - 1°/2018
Contratado
Contratado
Contrato pendente de correção
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Arquitetura e Urbanismo
Ciencia da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação
Ciência da Computação

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contrato pendente de correção
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Prorrogado - 1°/2018
Contratado
Contratado

Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Ciências Contábeis
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
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124.838.606-05
020.113.126-98
124.532.866-25
141.162.586-28
112.608.966-41
108.483.306-92
125.265.086-81
076.013.936-90
141.326.076-40
136.672.076-89
081.516.196-43
091.193.656-40
121.157.026-62
133.642.136-31
131.622.696-44
120.648.576-05
118.746.296-92
123.716.496-60
120.980.836-61
125.242.706-96
125.242.726-30
149.891.526-46
080.342.366-75
116.698.916-07
027.469.746-73
114.709.046-75
122.506.326-42
124.595.586-19
120.920.306-55
132.539.656-78
120.510.616-29
116.487.746-10
115.618.616-18
088.891.796-19
101.025.876-12
112.728.636-62
119.257.396-00
130.418.256-86
127.793.276-00
128.605.076-63
090.235.206-70
120.871.506-21
124.719.986-07
124.719.986-07
113.316.256-88
137.728.516-22

Glaucia silva de araujo
Grace helen da silva lima
Heula rubia andrade couto
Ingryd lara de oliveira emerenciano
Isabella cristina santos pimentel
Jeferson rubens de paiva ferreira
Jessica nesio loschi de almeida
Joao paulo araujo da silva
Jordana aparecida oliveira rodrigues
Joyce lara da silva teixeira
Julia aparecida meireles coelho
Kezia cristina do carmo vianna
Larissa aparecida da silva
Lavinia guimaraes de paiva
Leticia maria do nascimento macedo
Leticia menezes dias nascimento
Nayara elisa sena
Rafael antonio coelho
Sabrina ferreira silva
Sabrina novais loschi
Samantha novais loschi
Sara barbara ezequiel henrique
maciel
Barbara luiza de freitas souza
Brando weler de andrade
Everaldo viol bispo
Gleika da mata siqueira
Heitor de santana
Laudimir lindemberg ventura espinha
Mara luiza de paula dias
Samara dayane duarte pereira
Thais alessandra ferreira
Wesley carvalho de oliveira
Alana celina de assis
Almir andrade costa junior
Angelica patricia de oliveira
Daniela marilia de souza
Felipe augusto dos santos
sacramento
Flavia helena campos
Izabela caroline neves rodrigues
Jamilly karla de oliveira
Joseane rosa da silva
Julia de oliveira xavier martinho
Kellen de oliveira borges
Kellen de oliveira borges
Maria fernanda glater de abranches
Paola vidigal scolari

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Recebido pelo banco
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contrato pendente de correção
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contrato pendente de correção
Contratado
Contratado
Contratado

Direito
Direito
Direito
Direito

Prorrogado - 1°/2018
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

Direito
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Educação Física
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Recebido pelo banco
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem
Enfermagem

Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
Direito
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137.123.826-00
103.540.146-09
085.125.026-22
020.204.426-20
019.705.236-38
126.239.296-96
116.368.036-28
001.801.646-43
124.185.846-23
125.153.156-31
102.660.396-00
102.998.496-43
001.760.076-60
097.462.666-08
088.969.816-38
114.973.156-70
138.214.916-63
121.601.686-02
086.429.126-42
022.849.926-76
138.217.746-14
016.230.416-19
132.607.706-66
052.431.616-32
111.749.026-20
088.719.176-26
085.285.666-09
134.697.426-85
020.459.646-71
125.174.586-50
125.368.266-60
103.163.986-16
098.807.286-61
135.828.176-95
064.290.436-73
136.584.756-09
023.379.856-01
109.381.386-50
103.192.406-06
117.923.976-82
121.153.266-60
108.616.256-09
113.690.506-58
110.696.406-38
018.995.476-06
089.560.886-32

Thais cristina moreira costa
Alvaro cesar lima
Alyara batista dos santos
Amanda cardoso
Ana clara ferreira campos
Anderson marcos do carmo de
oliveira
Anna paula aparecida ferreira da silva
Antonio carvalho meireles
Barbara doumith oliveira sobrinho
paes figueiredo
Bruna torquetti da fonseca
Bruno coelho presoti
Carla aparecida ferreira neto
Carlos jose dias
Celio antonio mendes da silva
Felipe duarte prado
Filiphe junior lopes
Isabel mariana feliciano rosa santos
Jackyel venancio andrade campos
Jefferson jose martin
Jose mauricio de oliveira junior
Maraisa helena moreira
Marcos felipe magalhaes de sousa
Mariana helena rodrigues trindade
silva
Reyginaldo meireles maia de souza
Rodrigo dos santos campos
Thais laira de souza anselmo
Aline augusta rhemann teodoro
Bruno henrique goncalves de barros
Guilherme henrique alves da silva
Iara aparecida de almeida
Kenia regis paes
Marina procopio ramos
Milena ferreira de lima
Rayane naiara dias da cruz
Rodrigo dos santos
Amanda carvalho costa
Amanda cristina dos santos
Caroline maria do nascimento teodoro
Isabella resende de oliveira
Izabel cristina villanova
Jessica diana borges silva
Julia bergamaschine de oliveira
Krisia clair de oliveira neves
Mariana rodrigues borges
Millena dinali dias
Nivea maria neves santos de souza

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

Contratado
Contratado
Contratado

Engenharia Civil

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Recebido pelo banco
Contratado

Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Engenharia Civil
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Farmácia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia

Engenharia Civil
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020.438.986-04 Sabrina jurema silva
Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais
020.022.366-66 Thais moraes pinto nascimento
Financiamentos
080.399.606-30 Catiane cristini
loschi da silva
Fies
129.957.666-40 Aline Bolsas
de fatimafilantrópicas
serpa lopes
700.205.796-08 Claudio garciaProuni
da fonseca gomes
Nae
135.856.706-95 Daniela mariana alves quirino
Bolsas
institucionais
125.020.336-83 Eduardo
henrique
marques de oliveira
Família
118.771.186-13 Eliana liziele conde
(Paem/pasun)
135.200.536-08 Estephany do carmo ribeiro
Bolsas convenção coletiva
114.689.896-77 Funcionários/filho
Iris cristina da costade
rodrigues
funcionário
103.319.356-94 Leila
vilela
vieira
Professor/filho e professor
123.901.056-70 Pamela ladeiraTotal
da silva

Contratado
2017 (1º sem)
Contratado
Contratado 5
Contratado
Contratado122
Contratado Contratado
Contratado
Contratado
Contratado 2
Contratado 14
Contratado143

099.295.326-09 Mayra karoline fagundes de paula
Contratado
133.391.426-10 Rayra myrella rodrigues manegati
Contratado
142.082.336-13 Rosiane gonzaga moreira
Contratado
116.368.036-28 Anna paula aparecida ferreira da silva
Contratado
142.377.066-80 Brenda maria do nascimento rezende
Contratado
098.121.046-58 Bruna maria fernandino vitoretti
Contratado
120.649.926-50 Cristiano de arruda braga
Contratado
082.910.626-09 Elizabeth helena estevam
Contratado
103.525.786-61 Ellen marcia ferreira andrade
Contratado
127.530.266-10 Fabiana hordelia de oliveira
Contratado
Bolsas De Estudo e Financiamentos Educacionais
2017 (1º sem)
135.613.316-96
Flavia
fernanda
mapa
Contratado
Financiamentos
114.687.966-07
Geiciane lucia dos santos madalena
Recebido pelo 5
banco
Fies
136.860.256-80
Gessica lourdes da fonseca
Contratado
Bolsas filantrópicas
Prouni
122
120.574.146-12 Isabela coelho de oliveira
Contratado
Bolsas institucionais
120.574.146-12
Isabela coelho de oliveira
Contratado
Monitoria
107.101.206-13 Junior reis valerio
Recebido pelo13
banco
Bolsas convenção coletiva
125.572.746-23 Kenia veronica melo
Contratado
Professor/filho e professor
14
128.869.826-79
Lucas de almeida wiermann
Contratado
Total
136.545.896-26 Mairla ketley ribeiro
Contrato pendente de correção
139.955.496-40
102.264.056-99
125.528.706-35
123.245.146-05
152.273.657-33

Nathalia cristina santos das gracas
Raquel panzera vaz de oliveira
Sabryna mara de oliveira ferreira
Victoria maciel batista
Vitor de paiva vieira

Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

141.458.196-32

Andrea mara nascimento santos

Contratado

139.982.576-32

Emanuel tadeu goncalves

Contratado

Fisioterapia
Fisioterapia
Geografia
5
Nutrição
Nutrição
82

2017 (2º sem)

-

Nutrição
Nutrição

1

Nutrição
12
Nutrição
100
Pedagogia
Pedagogia
Pedagogia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
5
Psicologia
82
Psicologia
Psicologia
?
Psicologia
Psicologia
12
Psicologia
Psicologia

2017 (2º sem)

Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Psicologia
Publicidade e
Propaganda
Publicidade e
Propaganda

Número de Estudantes com Bolsas de Estudo em 2017 – Campus II/Juiz de Fora

3.4 Eixo 4: Políticas de Gestão
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3.4.1 Dimensão 5: Políticas de Pessoal
Em conformidade com o artigo 52 da Lei n° 9.394/1996, as universidades são
instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de
pesquisa, de extensão, de domínio e cultivo do saber humano, cujo corpo docente deve
contar, pelos menos, com um terço de professores com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado.
Dessa forma, e consciente de sua responsabilidade, a UNIPAC atende as
exigências da Lei no quesito titulação. Para alcançar essa meta, além das exigências de
titulação mínima de mestre para a contratação, a Universidade desenvolveu os
programas de capacitação docente e de estímulo à qualificação acadêmica. A Instituição
prioriza sempre a contratação de Mestres e/ou Doutores. O quadro abaixo demonstra a
titulação de seu corpo docente do Campus Barbacena:

Fonte: Secretaria/ RH do Campus Barbacena.

Número de
semestre da
segundo a titulação
/Barbacena
1º Semestre
Especialista
s
59

Mestre
s
41

Titulação

Número

Especialistas
Mestres
Doutores
Total

79
51
10
140

Doutore
s
9

Total
109

docentes por
graduação
em 2017 – Campus

2º semestre

Especialista
s
62

Mestre
s
43

Doutore
s
9

Total
114

Número total de docentes da graduação segundo a titulação em 2017 – Campus/Barbacena

Tempo de serviço do corpo docente na UNIPAC, em 2017 – Campus/ Barbacena
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Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialista
Total

Menos de 2 anos
Nº
%
1
5,56
8
44,44
9
50,00
18
100

DURAÇÃO DOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
De 2 a 5 anos
De 6 a 10 anos
Acima de 10 anos
Nº
%
Nº
%
Nº
%
1
3,85
1
3,70
6
13,95
12
46,15
10
37,04
13
30,23
13
50,00
16
59,26
24
55,82
26
100
27
100
43
100

Total
9
43
62
114

Número total de funcionários da IES segundo a formação em 2017 – Campus/Barbacena
Grau de instrução

Quantidade

Educação Básica incompleta

36

Educação Básica completa

30

Educação Superior completa

22

Pós-Graduação (Especialização)

Grau de instrução
Mestrado Básica incompleta
Educação
Educação Básica completa
Doutorado
Educação Superior completa
Pós-Graduação
(Especialização)
Total de funcionários
Mestrado
Doutorado
Total

13

Quantidade
1015
16
3
26
17
114
35
10
119

Escolaridade dos funcionários técnico-administrativos em 2017 – Campus II/Juiz de Fora

Número de funcionários técnico-administrativos em 2017 - Campus II/Juiz de Fora
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Vínculo
Empregados

Quantidade
119
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Evidencia-se que UNIPAC valoriza a experiência de seus docentes, pois entende
que a construção do saber está intrinsecamente relacionada à prática profissional; por isso,
experiência acadêmica e não-acadêmica é um dos critérios considerados na seleção dos
professores. A contratação de docentes para a Universidade é feita observando,
preferencialmente, os seguintes aspectos:
I. formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; e
II. experiência profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas
DCN e no PDI da Universidade.
A contratação de docentes passa por processo de seleção. Na divulgação
são estabelecidas as condições de preenchimento das vagas e, em todos os casos,
há exigência de titulação mínima de especialista para toda nova contratação.
A política de capacitação docente da UNIPAC visa propiciar aos professores o
domínio do conhecimento científico específico de sua área, bem como proporcionarlhes competência pedagógica. Nesse sentido, a fim de melhorar o desempenho
pedagógico dos docentes, mormente daqueles em estágio probatório, busca sempre
intensificar os já existentes programas de capacitação relacionados aos mesmos.
No intuito de tentar superar a antiga dicotomia entre formação técnica e
formação pedagógica, esse programa prevê a realização de encontros e o
estabelecimento de formas de diálogo com as áreas didáticas. A política de formação
pedagógica dos professores da UNIPAC abarca também as questões dos valores
éticos,

tendo

em

vista

que

a

competência

na

docência

encontra-se

indissoluvelmente ligada à definição de valores.
Alicerçada nestes conceitos de reformulação da prática pedagógica do
professor, na inovação de metodologias no contexto da sala e considerando que o
sucesso da apreensão de conhecimentos e habilidades depende, em grande parte,
da comunicação/interação estabelecida em sala de aula entre professor e aluno, das
propostas didático pedagógicas planejadas pelos docentes e do papel que este
assume na sala de aula frente à função de mediar à construção de aprendizagens
significativas, a UNIPAC Barbacena
A política de pessoal e do Plano de Carreira Docente na UNIPAC tem por
escopo a busca por uma melhor qualidade de vida no trabalho, orientada por
processo administrativo que possibilite o constante avanço dos indicadores
educacionais, bem como o crescimento pessoal de quem neles se envolve
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positivamente. São consideradas atividades acadêmicas próprias do pessoal
docente:
I. as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão que, indissociáveis, visem à
aprendizagem, à produção do conhecimento, à ampliação e transmissão do saber e
da cultura; e
II. as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia, coordenação de
cursos e outras atividades, e assistência técnica no âmbito de cada Campus, além de
outras previstas na legislação vigente.
O Plano de Carreira Docente da Instituição, a que se subordinam os procedimentos
relativos ao pessoal do magistério universitário, tem como princípios básicos:
I. valorização da qualificação do professor, decorrente de cursos de formação;
II. profissionalização, entendida como dedicação ao magistério, mediante incentivos para
a dedicação parcial e/ou integral;
III. progressão na carreira, mediante critérios de antiguidade e merecimento; e
IV. ascensão na carreira, mediante a existência de vaga, qualificação exigida e processo
de seleção.
O Plano de Carreira Docente disciplina as atividades, as categorias, a forma de
ingresso, o regime de trabalho, a progressão horizontal e a ascensão na carreira, a
remuneração, os deveres, os direitos e as responsabilidades da classe funcional. A
carreira do magistério superior na UNIPAC compreende as seguintes categorias
docentes:
I. Professor Assistente I;
II. Professor Assistente II;
III. Professor Adjunto I;
IV. Professor Adjunto II;
V. Titular I; e
VI. Titular II.
A classificação e a progressão na carreira dependem da existência de vagas
abertas na categoria para a qual o docente se candidata, permanecendo na categoria
anterior até a abertura de vagas e sua eventual aprovação. Importante salientar que a
política de pessoal e o Plano de Carreira Docente devem ser anualmente avaliados, com
vistas a manter a consonância com as diretrizes e ações estratégicas da UNIPAC.
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Na escolha dos candidatos para compor o corpo técnico-administrativo para
preenchimento das vagas por movimentação interna ou por admissão, levar-se-á em
conta as exigências do cargo e as qualificações do candidato ao seu preenchimento.
Dependendo do cargo, podem ser utilizadas distintas formas de seleção, como:
entrevistas, testes, dinâmicas de grupos, entre outros instrumentos. Nas atividades que
exijam precisão, também poderão ser aplicados testes práticos, e a documentação de
todo profissional aprovado para movimentação interna ou admissão será acompanhada
de um parecer.

3.4.2 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição

A organização administrativa da UNIPAC atende aos princípios da gestão
democrática, participativa, estratégica e horizontalizada, em sintonia com sua organização
didático-pedagógica. A atuação colegiada é característica de destaque, nas diferentes
instâncias administrativas e acadêmicas e está assim composta:
CONSUN é órgão consultivo e deliberativo superior da UNIPAC, cuja composição é a
seguinte abaixo transcrita:
I. Reitor;
II. Vice-Reitor Institucional;
III. Vice-Reitor Administrativo;
IV. Pró-Reitores;
V. 01 (um) representante de cada Campus, dos Diretores;
VI. 01 (um) representante da sociedade civil, indicado à Mantenedora por dirigentes de
entidades de classe ou culturais ou de serviços ou de outras categorias;
VII. 01 (um) representante do Corpo Docente de cada Campus, escolhidos pelos seus
pares;
VIII. 01 (um) representante do Corpo Discente de cada Campus, escolhidos pelos seus
pares;
IX. 01 (um) representante de cada Campus do Corpo Técnico-Administrativo escolhido
pela manifestação de seus pares; e
X. 01 (um) representante dos setores de extensão e pesquisa de cada Campus escolhido
dentre os professores envolvidos nessas atividades
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CONAS Conselho Acadêmico Superior é o órgão de coordenação e supervisão de ensino
e da pesquisa e da extenção em toda a UNIPAC, tem a seguinte composição: presidente
ede colegisado de custo esciklhodempares 1 discente estatuto e regimento
I. Reitor, como seu Presidente;
II. Pró-Reitores;
III. Um Diretor de cada Campus
IV.Um Representante dos Coordenadores (presidente do Colegiado de Curso) escolhido
pelos seus pares
IV. Um Discente, escolhido conforme o Estatuto e Regimento.
A Reitoria, exercida pelo Reitor, é o órgão que centraliza, superintende, coordena e
fiscaliza a execução de todas as atividades universitárias na forma do Estatuto e do
Regimento.
As Pró-Reitorias de Ensino e Assuntos Acadêmicos são órgãos aos quais competem
coordenar, supervisionar e dirigir as atividades de ensino dos cursos de graduação e
sequencial. As atribuições destas Pró-reitorias e das demais estão descritas no Estatuto
da Universidade.
A Diretoria da Unidade é o órgão superior de execução que centraliza, superintende,
coordena e fiscaliza todas as atividades administrativas e acadêmico-pedagógicas da
Unidade e poderá ser exercida pelo Diretor Geral e/ou pelo Diretor AcadêmicoPedagógico podendo contar ainda com um Vice-Diretor.
O Colegiado de Curso é órgão consultivo e executivo, na sua esfera de competência,
conforme o Regimento, em questões referentes às atividades de ensino, extensão e
pesquisa. Integram o Colegiado de Curso:
I. O Coordenador do Curso, como presidente;
II. 30% (trinta por cento) dos docentes do Curso com regime de trabalho de maior
duração, respeitada a ordem decrescente; e
III. 01 (um) representante do corpo discente do curso.
A Coordenação de curso é o órgão que executa, superintende e coordena as atividades
acadêmico-pedagógicas do curso, na sua esfera de competência, obedecida ainda as
normas do Regimento. O Coordenador(a) deve ser professor com graduação e/ou Pósgraduação na área específica do curso. As atribuições do Coordenador(a) de Curso estão
descritas no Regimento da Universidade.
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo e de assessoramento,
vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção e atualização do Projeto
Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a implementação do mesmo.
Nota-se que, no âmbito acadêmico, trabalham em conjunto Coordenadores,
Colegiado de Curso, Direção Acadêmica, Pró -reitoria de Ensino e Núcleo Docente
Estruturante (NDE) que firmam suas ações na busca de soluções para problemas reais e
elaboração de estratégias para problemas futuros.
Na área pedagógica ocorre de forma normativa por meio da representação dos
atos nos órgãos colegiados próprios; e consensual, em reuniões pedagógicas. Nas
questões que implicam despesas, a decisão é submetida à mantenedora.
Na Instituição, procedimentos adequados e conhecidos para organizar e conduzir
os processos de tomada de decisões são realizados pelo Comitê de Gestão (em assuntos
administrativo-financeiros) e pelos Colegiados dos Cursos (em assuntos didáticopedagógicos). Sendo este último acrescido da participação direta do Reitor do Campus,
da Pró- reitoria de ensino e da direção acadêmica.
Verificou-se que toda a gestão da IES tem como base o planejamento estratégico
que permite estabelecer a direção a ser seguida pela Instituição no âmbito educativo. As
decisões tomadas, no que tange a área educacional, são sempre feitas de forma coletiva
e sistemática, visando sempre melhorias na implantação de qualidade aos cursos da
Instituição.

3.4.3 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira
A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, pela
UNIPAC, incumbindo-lhe de tomar todas as medidas necessárias ao seu bom
funcionamento, respeitando-se os limites da lei e de suas normas internas, a liberdade
acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos.
Compete

precipuamente

à

Mantenedora

promover

adequados

meios

de

funcionamento das atividades da Universidade colocando-lhe à disposição, os bens
móveis e imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os
suficientes recursos financeiros de custeio. O planejamento econômico-financeiro da
Universidade será levado anualmente à aprovação da Mantenedora, compreendendo o
orçamento da receita prevista e da despesa estimada e o plano de aplicação dos recursos
solicitados. A política estratégica de gestão econômico-financeira da Instituição priorizará
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a utilização de recursos próprios, obtidos através de receita originária de mensalidades
escolares.
No período 2014/2018, conforme apontado em seu PDI e também conforme
considera relevante esta Comissão Própria de Avaliação, a UNIPAC pretende implantar 06
(seis) cursos de graduação, 12 (doze) de pós-graduação e 114 (cento e quatorze) de
extensão. Dessa forma, os investimentos previstos estão relacionados à ampliação da
infraestrutura física e acadêmica da Instituição para atender as propostas de implantação
dos cursos. As novas instalações serão dotadas de iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade.
Nesse período está prevista: i) manutenção das salas de aula existentes e campo
de futebol; ampliação das salas de Coordenações de Cursos e Setores administrativos; ii)
reforma do auditório; e iii) construção de uma quadra poliesportiva, novos sanitários,
novas salas de aula, além dos Laboratórios Específicos dos cursos de graduação e pósgraduação que serão implantados obedecendo-se às exigências do Projeto Pedagógico
de cada curso quanto aos equipamentos, mobiliário e materiais de consumo. Há previsão,
também, da ampliação do espaço físico das Bibliotecas dos Campi; aquisição, expansão
e atualização do acervo bibliográfico específico dos cursos; e expansão dos
equipamentos de informática e dos recursos audiovisuais e multimídia.
Considerando que a Instituição necessita da arrecadação de mensalidades (caixa
ativo) para cumprir os planejamentos, pensamos que, estas ações podem ser (re)
planejadas, se houver necessidade, considerando o orçamentário real existente no
período de execução das mesmas.
Todos os recursos da instituição são revertidos para melhorias e adequações
necessárias às novas demandas. Todos os anos realiza-se um planejamento
orçamentário contendo metas e objetivos a serem alcançados com o intuito de atender
tanto a parte administrativa quanto à acadêmica.
As obrigações trabalhistas estão sendo cumpridas conforme apontado na avaliação
institucional evidenciando que os funcionários da instituição estão satisfeitos com o
cumprimento das normas legais trabalhistas, por parte da UNIPAC. Na data prevista
dentro da convenção coletiva dos sindicatos SINPRO E SAAE os salários dos docentes e
dos técnico-administrativos estão sendo pagos regularmente. Compõe o orçamento a
destinação de verbas para capacitação de docentes e técnico-administrativos como
previsto no planejamento anual de Recursos Humanos.
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3.5 Eixo 5: Infraestrutura Física
3.5.1 Dimensão 7: Infraestrutura Física
A UNIPAC- Campus Barbacena mantém sua atividade educacional em um imóvel
cuja situação jurídica se encontra devidamente regularizada. Além de dispor aos alunos
instalações físicas adequadas, a UNIPAC conta com bens móveis para o pleno
desenvolvimento das atividades acadêmicas e institucionais. O Campus Barbacena
disponibiliza uma infraestrutura adequada, com acesso livre às salas de aulas, laboratórios.
Possui rampas de acesso com corrimões, pisos antiderrapantes, iluminação adequada. A
instituição possui estacionamento calçado e iluminado o que permite o acesso de toda a
comunidade acadêmica, garantindo a acessibilidade de todos.
A instituição possui o sistema de rede Wifi o que possibilidade o acesso digital e
virtual de todos.
O Campus conta com lanchonete, biblioteca, sala de professores e coordenadores,
auditório, sala de aprendizagem ativa, secretaria e área de lazer, Laboratórios específicos
para os cursos que requerem este ambiente, laboratório de Informática, estacionamento,
banheiros adaptados para pessoas com necessidades educativas especiais, reserva de
vagas nos estacionamentos para deficientes físicos, dentre outros.
A biblioteca está instalada em um espaço físico de 526,75 m². O espaço é bem
ventilado, construído de forma a aproveitar a luz solar durante todo o dia, bem como
proporcionar o melhor conforto a seus usuários.
Para a facilidade de localização dos materiais, existem próximos ao balcão de atendimento
05 terminais exclusivos para consulta ao acervo. A Biblioteca dispõe de 18 (desoito)
terminais com acesso à internet, que ficam disponíveis no Salão do Acervo para os
usuários.
A biblioteca conta ainda com espaços para estudos individuais e em grupo:
a) Individuais: 20 (vinte) cabines localizadas na Sala de Estudo Individual, permitindo assim
um estudo mais reservado.
b) Em grupo: uma Sala de Estudo em Grupo, ocupada por 04 (quatro) mesas com 10 (dez)
cadeiras distribuídas entre elas, proporcionando estrutura adequada ao trabalho
acadêmico.
Abaixo apresentamos a relação bens pertencentes à infraestrutura física e acadêmica, do
Campus Barbacena.
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Laboratório de Interpretação Radiológica
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, Óculos, touca, luvas de procedimento (específicos: avental e colarinho de chumbo)
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
CA
DM
Interpretação
1
70,00 O horário de
Rx Pericarpal
Individual ou
08 Alunos
04 Armários
Radiológica
funcionamento
2
Analógico
em duplas (de
Embutidos,; 02
(Sala de espera
é de 7h00 às
acordo com o
Cadeiras; 01
Potes para líquido:
que se continua
22h35
tipo de aula
Relógio de Parede;
3
Revelador, Fixador e
com as salas
prática)
02 Pias com
Água.
de radiologia +
torneiras clínica; 04
Câmara escura com
2
sala de
Cadeiras (sala de
caixa de revelação
revelação)
espera); 02 porta
Biombos revestido de
com visor
2
chumbo
pumbífero;
01 mesa
Suporte para
para negatoscópio;
1
protetores fixado na
01 recipiente de
parede
parede para: álcool
Protetor de chumbo
1
em gel, sabonete e
para a tireóide
papel toalha; 01
Medidor de
Descarte de
1
temperatura
material perfuro
1
Tabela de Revelação
cortante.
Lâmpada de
1
sinalização
Protetor de chumbo
1
para tórax e virilha tipo
avental
25
Pegador de radiografia
tipo Colgadura
104

1
1

Visor de parede
Estufa
Armazenador de
1
chumbo descartado
Negatoscópios de
4
Mesa
2
Óculos Pumbífero
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A =
Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
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Laboratório de Interpretação Radiológica (Negatoscópios)
Curso (s): Odontologia e Fisioterapia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
CA
DM
O
horário
de
8
Mesas
em MDF;
28
Negatoscópios
Interpretação
Individual
ou
em
28
28 Cadeiras
Radiológica
1
70,00 funcionamento é
Negatoscópio (Visor de
duplas
Alunos
1
de
7h00
às
acolchoadas;
1
(Negatoscópios)
parede)
22h35
Mesa; 1 Quadro; 2
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A =
Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
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Habilidades Odontológicas I
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, touca e luvas de procedimento.
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
Mini
Equipos
contendo:
28
Seringa Tríplice, 1
Modelos Anatômicos de
28
Cabeça

CA

DM
06 bancadas de
granito; 04 pias para
higienização com
torneiras clínicas; 4
Armários
embutidos; 28
O horário de
Individual (de
Habilidades
mochos; 02
funcionamento é
acordo com o
28
Odontológicas
1
84,00
ventiladores de teto;
de 7h00 às
tipo de aula
Alunos
I
01 recipientes de
Compressor industrial
22h35
prática)
1
parede
para: Álcool
PEG 225 Litros
em gel, sabonete e
papel toalha e 1
descarte para
materiais perfuro
cortantes.
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos;
RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
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Habilidades Odontológicas II
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, touca e luvas de procedimento.
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
CA
DM
O horário de
Mini
Equipos
contendo:
Individual
(de
06
bancadas
de
28
Habilidades
28
Seringa Tríplice, 1
acordo com o
granito; 04 pias para
1
84,00 funcionamento é
Modelos Anatômicos de
Odontológicas II
Alunos higienização com
de 7h00 às
28
tipo de aula
Cabeça
22h35
prática)
torneiras clínicas; 4
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A
= Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.

Clínica Integrada I
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, touca, luvas de procedimento.
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
Clínica
1
70,00
O horário de
7
Equipos completos contendo:
Individual ou
Integrada I
funcionamento
em duplas

CA
14
Alunos

DM
07 Box de vidro
blindex jateado; 01
108

01 cadeira automática
acolchoada com regulagem
através de pedal;

Box de vidro blindex
jateado (reservado
para expansão); 08
pias com torneira
clínicas; 02
ventiladores de teto;
01 Recipiente de
parede para Álcool
em gel, sabonete e
papel toalha e 01
Descarte para
material perfuro
cortante.

01 seringa tríplice;
01 terminal com spray para alta
rotação;
01 terminal com micromotor
pneumático;
01 Refletor;
01 Foco de luz retangular;
01 unidade de água
01 Mocho

é de 7h00 às
22h35

Compressor industrial PEG 225
Litros
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A =
Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
1

Clínica Integrada II
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, touca, luvas de procedimento.
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
Clínica
1
70,00
O horário de
7 Equipos completos contendo:
Individual ou
Integrada II
funcionamento é
em duplas

CA
14 Alunos

DM
07 Box de vidro
blindex jateado; 01
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01 cadeira automática
acolchoada com regulagem
através de pedal;
01 seringa tríplice;

Box de vidro blindex
jateado (reservado
para expansão); 08
pias com torneira
clínicas; 02
ventiladores de teto;
01 Recipiente de
parede para Álcool
em gel, sabonete e
papel toalha e 01
Descarte para
material perfuro
cortante.

01 terminal com spray para
alta rotação;
01 terminal com micromotor
pneumático;
01 Refletor;
01 Foco de luz retangular;
01 unidade de água
01 Mocho
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A
= Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
de 7h00 às 22h35

Núcleo de Cirurgia Avançada
Curso (s): Odontologia
Responsável Geral: Flávio Maluf Caldas
Responsável Técnico: À contratar
Os procedimentos operacionais padrão (POP's) encontram-se nos respectivos laboratórios
EPI's Utilizados: Jaleco, Máscara, touca, luvas de procedimento.
Disponibilidade do Laboratório: Próprio
ID
QT
AT
CO
RE
RE/A
CA
DM
Núcleo de
1
22,00
O horário de
1 Equipos completos contendo:
Individual ou
Área
02 pias com
Cirurgia
funcionamento é
em grupo de interna (2 torneira clínicas;
01 cadeira automática
Avançada
de 7h00 às 22h35
até
6 alunos (de alunos).
02 visor (2m x
acolchoada com regulagem
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através de pedal;

1
1
1
1

01 seringa tríplice;
01 terminal com spray para alta
rotação;
01 terminal com micromotor
pneumático;
01 Refletor;
01 Foco de luz retangular;
01 unidade de água
01 Mocho
Compressor Industrial PEG (40
Litros)
Autoclave 12 LX
Almagamador Asronmix
Foto ultralux

acordo com o
tipo de aula
prática)

Área
Externa
(4
alunos)

1m) em vidro;
01 Recipiente
de parede para
Álcool em gel,
sabonete e
papel toalha e
01 Descarte
para material
perfuro cortante.

Kit pontas
MM+CA+PR+MRSPB
LEGENDA: ID = Identificação da instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m²); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A =
Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.
1

Laboratório de Biomecânica e Fisiologia do Exercício
CURSO(S): Educação Física.
Responsável: Daniel Côrtes
Responsável Técnico: Tamara Karina da Silva
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
Os Procedimantos Operacionais Padrões (POP’s) encontram-se nos respectivos laboratórios.
ID

QT

Laboratório de
Biomecânica e
Fisiologia do
Exercício

01

AT

CO

56,60 O horário de
funcionamento é
de 13h às 22h30.
Podendo variar
de acordo com o

RE

RE/A

CA

DM

01 Esteira Rolante Imbra sport ATL

Para o desenvolvimento das aulas
práticas os alunos são divididos
em pequenos grupos, de acordo
com o material disponível para
um determinado número de

15

01
Mesa
para
Computador
01 Cadeira de Curvim
01 Armário de aço de 02
portas

04 Frequencímetros Focus, Polar
S10i e Polar FS1
03 Fitas sensores Polar
02 Metrônomos Seiko
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01 Fitas Antropométricas metálica
Sanny
02 Estetoscópios
01 Cronômetro Manual
02 Adipômetros Cardiomed Slim
Guide
01 Adipômetro Sanny
alunos permitindo, uma perfeita
01 Mesa Redonda
agendamento
02 Adipômetros Cescorf
das
aulas
integração entre os materiais e
08 Cadeiras acolchoadas
02 Lactímetros Accutrend Lactate
práticas)
equipamentos
disponíveis
no
01 Maca
01 Paquímetro
laboratório.
01 Armário de Madeira
01 Antropômetro Cescorf
4 Carteiras
01 Banco de Wells
11 Cadeira
01 Painel Milimetrado
01 Projetor
01 EMG 04 Canais EMGSYSTEM
01 Goniômetro Digital
EMGSYSTEM
01 Célula de Carga EMGSYSTEM
01 Estadiômetro SANNY
01 Balança
01 Dinamômetro Manual SANNY
01 Cinematógrafo SANNY
ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno;
CA = Capacidade; DM = Descrição do Mobiliário.

Laboratório de Enfermagem
CURSO(S): Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia.
Responsável: Daniel Côrtes
Responsável Técnica: Tamara Karina da Silva
EPI’s Utilizados: Jaleco, luvas descartáveis e touca descartável.
Os Procedimantos Operacionais Padrões (POP’s) encontram-se no respectivo laboratório.
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

AT

01
Laborat
ório de
Enferm
agem

CO
Horário
de
Funcionamento
: 13:00h às
22:30 h.

48,63

02
01
01
01
01

RE

RE/A

CA

DM

Manequins montáveis
Manequim montável (Bebê)
Manequim tronco/mama
Manequim montável Feminino (tronco/pelve)
Manequim pelve/coxa

Para
o
desenvolvimento das
aulas práticas neste
Laboratório os alunos
são
divididos
em

25 alunos

01 Computador Completo
01 Extensão
01
Estabilizador
marca
Compact
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Possui
01
(ma)
Recepç
ão de
12,85
m2 e
área do
Laborat
ório é
de
35,78
m2 .

02 Braços para treinamento de punção venosa
01 Face/máscara silicone + kit respiratório
01 Kit ginecológico silicone últero/colo
01 Kit colostomia com 12 bolsas
02 Glicosímetro marca Accu Check Advantage
04 Estojos inox
02 Tesouras Cirúrgica reta 15 cm, ponta romba
06 Tesouras Cirúrgica reta 15 cm, ponta fina
03 Pinças de plástico para teste de Schiler
05 Pinças dente de rato
06 Pinças de Dissecção
05 Pinças Pean Murphy 16cm
02 Pinças Collin 1x2 dentes
01 Cabo de bisturi
02 Espéculo nasal 15cm, Hartmann
03 Espéculo nasal Thudichum P
02 Espéculo nasal Thudichum G
06 Cubas rim
02 Cuba redonda
03 Martelos
02 Talas para imobilização
01 Biombo 03 partes
01 Biombo 02 partes
01 Maca
03 Suporte de soro móvel
01 Hamper
01 Foco luminoso
01 Balança antropométrica adulto
01 Balança Pediátrica
01 Balança digital
01 Balança mecânica
14 Fita métrica
01 Régua antropométrica pediátrica de madeira
01 Cilindro para oxigênio de 3,4litros com
fluxômetro e umidificador
01 Cilindro para oxigênio de 4,8litros com
fluxômetro e umidificador
01 Aspirador marca Aspira Max
01 Respirador de incentivo marca Respiron
01 Espirômetro marca Assess
01 Nebulizador marca Inalatec Plus
02 Kit de nebulização adulto
01 Kit de nebulização infantil
01 Máscara de Venturi completa

pequenos grupos, de
acordo com o material
disponível para um
determinado
número
de alunos permitindo,
dessa
forma,
uma
perfeita
integração
entre os materiais e
equipamentos
disponíveis
no
laboratório,
sem
prejuízo
ao
bom
acompanhamento das
aulas.

02 Mesas de aço p/ consultório
cor branca
03 Cadeiras de aço estilo
consultório cor branca
01
Mesa
de
cabeceira
hospitalar de aço cor branca
01 Cama/leito de aço
01 Quadro mural
01 Mesa de madeira para
computador
01 Cadeira estofada giratória
01 Cadeira estofada comum
21 Banquetas de plástico com
aço
10 Bancos de MDF
01 Mesa de madeira com aço
cor bege
01 Armário de aço com 02
portas cor cinza
01 Armário de madeira com 02
portas cor cinza
02 Bancos retangulares de aço
com estofado
01 Mesa escolar madeira com
aço
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02 Comadre de plástico
01 Marreco inox
14 Estetoscópios
04 Estetoscópios de Pinard
10 Esfignômametros
20 Termômetro
02 Bandejas aço inox 22x09x1,5cm
04 Bandejas aço inox 22x12x0,1cm
04 Bandejas aço inox 22x17x1,5cm
02 Bandejas aço inox 43x27x1,5cm
02 Bandejas aço inox 43x29x1,5cm
02 Jarras inox com tampa
02 Bandejas inox funda 30x20cm
04 Bandejas inox funda 30x16cm
02 Bacias de inox G
01 Ambu adulto
01 Ambu infantil
03 Otoscópios marca Klinic
02 Otoscópios marca TK
03 Oftalmoscópios marca Klinic
01 Oftalmo/otoscópio marca Heine
01 Lanterna Tam P reutilizável
01 Laringoscópio com 3 lâminas curvas (P,M,G)
02 Lupa Tam P
01 Prancha de madeira para imobilização e
transporte

Laboratório Química I
CURSO(S): Farmácia, Nutrição, Enfermagem e Odontologia
Responsável: Daniel Côrtes
Responsáveis Técnicas: Adriana Trindade e Sandra Machado
EPI’s Utilizados: Jaleco, luvas descartáveis e touca descartável.
Os Procedimantos Operacionais Padrões (POP’s) encontram-se no respectivo laboratório.
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

AT

CO

Laboratório de
Química I

01

70

As
vidrarias
uilizadas
no
Laboratório de
Química
I

RE
02
02
01
05

Agitadores magnéticos
Chapas aquecedoras
PHmetro
Bicos de Busen

RE/A

CA

Para
o 25 alunos
desenvolvimento das
aulas práticas neste
Laboratório os alunos

DM
02 Bancadas com tubulação
de água e tubulação de gás
02 Bombonas para descarte
01 Bancada com pia
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01 Barrilete de 5 Litros
05 Telas de Amianto

05 Pissetas

estão
armazenadas
no Laboratório
de
Práticas
Farmacêuticas
devidamente
identificadas.
Ressaltaamos
que
os
equipamentos
permanentes

são
divididos
em
pequenos grupos, de
acordo
com
o
material
disponível
para um determinado
número de alunos
permitindo,
dessa
forma, uma perfeita
integração entre os
materiais
e
equipamentos

01 Cadeira de rodinha
01 Quadro Branco
01 Mesa para Professor
01 Lixeira para lixo comum
01
Lixeira
para
lixo
contaminado
32 Banquetas brancas

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM =
Descrição do Mobiliário.

Laboratório de Informática I
CURSO(S): Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura e Odontologia
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

AT

CO

RE

RE/A

CA

Laboratório de
Informática I

01

40

Horário de
Funcionament
o:
08:00 h às
12:00 h e
17:00 h às
22:30 h.

20 Gabinetes Configuração (HD 500 GB,
Memória 2 GB, Pentium Dual Core E5700, DVD
RW), 20 Teclados, 20 Mouses, 20 Monitores de
LED 18,5”.

01/01

20 alunos

DM
05
22
01
01

Bancadas de Fórmica
Cadeiras de Curvim
Quadro de Fórmica
Lixeira de Madeira

02 Ventiladores de Teto.
01 Ar Condicionado.
02 Switchs.
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Softwares
Licenciados:
Softwares
Licenciados:Windows 7 Professional, Broffice
3.1(Editor de Texto, Planilha de Cálculo,
Apresentação em Desenhos, Documentos em
HTML e Bancos de Dados), ESET NOD 6.0, Adobe
Reader XI 7ZIP.
ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM =
Descrição do Mobiliário.

Laboratório Informática II
CURSO(S): Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura e Odontologia
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID
Laboratório
de
Informática II

QT
01

AT
43

CO
RE
Conforme
25 Gabinetes Configuração (HD 500 GB,
agendamento Memória 4 GB, Core I5, DVD RW), 25 Teclados,
de aulas
25 Mouses, 25 Monitores de LED 18,5”.
práticas.
02 Switchs.

RE/A
01/01

CA
25 alunos 01
01
05
30
01

DM
Quadro de Fórmica
Quadro de Aviso
Bancadas de Fórmica
Cadeiras de Curvim
Lixeira de Madeira

01 Roteador.
02 Ventiladores de Teto.
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01 Ar Condicionado.
Softwares
Licenciados:
7ZIP,
BRoffice
3.1(Editor de Texto,
Planilha de Cálculo,
Apresentação em Desenhos, Documentos em
HTML e Bancos de Dados), MySql, Sql Express
2012, Dev c++, Eclipse sdk, Open Projet,
Enterprise Architect, ESET NOD 6.0, Adobe
Reader XI.
ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM
= Descrição do Mobiliário.

Laboratório Informática III
CURSO(S): Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Tecnologia em Gestão Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura e Odontologia.
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

AT

CO

RE

RE/A

Laboratório
de
Informática
III e
Laboratório
de Espanhol

01

71

Conforme
agendamento
de aulas
práticas.

30 Gabinetes Configuração (HD 500 GB,
Memória 2 GB, Pentium Dual Core E5700, DVD
RW), 30 Teclados, 30 Mouses, 30 Monitores de
LED 18,5”.
02 Switchs.
03 Ventiladores de Teto
01 Ar Condicionado

01/01

CA
30 alunos 01
07
30
10
01

DM
Mesa de Professor
Bancadas de Fórmica
Cadeiras de Curvim
Quadros da Cultura Argentina
Lixeira de Madeira
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25 Headphones Estéreo com Microfone Modelo
HM-650 MV.
Softwares
Licenciados:
Windows
7
Professional, Broffice 3.1(Editor de Texto,
Planilha
de
Cálculo,
Apresentação
em
Desenhos, Documentos em HTML e Bancos de
Dados), ESET NOD 6.0, Adobe Reader XI 7ZIP,
Ledware, Receita NET, Programas de Imposto
de Renda.
ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM =
Descrição do Mobiliário.

Laboratório de Microscopia
CURSO(S): Farmácia, Nutrição, Enfermagem, Fisioterapia, Tecnologia em Gestão Ambiental e Odontologia
Responsável: Daniel Côrtes
Responsáveis Técnicas: Adriana Trindade e Sandra Machado
EPI’s Utilizados: Jaleco, luvas descartáveis e touca descartável.
Os Procedimantos Operacionais Padrões (POP’s) encontram-se no respectivo laboratório.
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

AT

CO

RE

RE/A

CA

DM
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Laboratório
de
Microscopia

01

70

20 Microscópios MOTIC
01 Microscópio MOTIC com câmera marca
KOCON
28 Caixas de lâminas de vidro de Parasitologia
com 41 lâminas
25 Caixas de lâminas de vidro de Histologia
com 104 lâminas
Horário
de 23 Caixas de lâminas de vidro de Patologia com
Funcionament 32 lâminas
o: 08:00 h às 07 Caixas de lâminas de vidro de Citologia com
12:00
h
e 25 lâminas
13:00 h às
22:30 h.
04 Caixas de lâminas de vidro de Anatomia
vegetal com 25 lâminas

Para
o
desenvolvimento das
aulas práticas neste
Laboratório os alunos
são
divididos
em
01 Monitor
pequenos grupos, de
01 CPU
acordo
com
o
01 Teclado
material
disponível
20 Mesas de madeira com aço cor
para um determinado
branca
número de alunos
25 alunos 43 Banquetas de plástico com aço
permitindo,
dessa
01 Mesa de madeira com aço cor
forma, uma perfeita
branca
integração entre os
01 Lixeira para lixo comum
materiais
e
01 Lixeira para lixo contaminado
equipamentos
01 Armário de aço com 02 portas
disponíveis
no
cor cinza
laboratório,
sem
01 Quadro
prejuízo
ao
bom
acompanhamento
das aulas.

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM =
Descrição do Mobiliário.

CURSO(S): Clínica-Escola.
DISPONIBILIDADE DO LABORATÓRIO: Próprio.
ID

QT

Cons
ultóri
o
Odon

01

AT

CO

RE

RE/A

19,80 Horário
de 01 Conjunto Odontológico Flex Carts
Para
o
funcionamento 01 Jato de Bicarbonato Profi II Ceramic e Ultrassom desenvolvimento das
: 17h às 21h.
aulas práticas neste
01 Amalgamador Astron Mix
Laboratório os alunos
01 Fotopolimerizador Ultrax
são
divididos
em
01 Autoclave 12 LX

CA
De acordo
com o nº
de
pacientes

DM
01
01
01
04
01

Conjunto Odontológico
Mesa com 03 gavetas Cor: Ovo
Mesa infantil de plástico
Cadeiras de plástico
Carteira (mesa) escolar
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01 Aparelho de Raio X 01 Macho

01 Caixa para Revelação - Box Revelação
tológi
co

pequenos grupos, de
acordo com o material
disponível para um
determinado
número
de alunos permitindo,
dessa
forma, uma perfeita
integração entre os

02
01
01
01
01
01
01
01

Armários com 02 portas Cor: Ovo
Arquivo de aço com 04 gavetas
Cadeira Escolar
Cadeira Escolar sem braço
Quadro de aviso
Quadro branco
Lixeira de pedal
Porta toalha

ID = Identificação da Instalação; QT = Quantidade; AT = Área Total (m 2); CO = Complemento; RE = Recursos Específicos; RE/A = Relação Equipamento/Aluno; CA = Capacidade; DM =
Descrição do Mobiliário.
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A Biblioteca tem como uma de suas metas básicas a globalização de seu acervo
visando promover e disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e
colaborando com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição além de
incentivar a leitura de lazer.
A biblioteca é totalmente informatizada e o software adotado é o PHL (Personal
Home Library) sistema este desenvolvido especificamente para a administração,
organização e disponibilização de acervos e serviços online, tais como consultas,
renovações e reservas com as bases de dados no padrão CDS/ISIS© UNESCO.
Tal procedimento oferece as vantagens de disseminação seletiva da informação,
compilação de bibliografias em menor tempo, obtenção de dados para avaliação
quantitativa do acervo, controle de empréstimos, renovações, devoluções e demais
atividades pertinentes ao setor.
A Biblioteca adota padrões internacionais para o tratamento da informação
utilizando as normas de catalogação AACR2; a Classificação Decimal de Direito para o
acervo da área jurídica; a Classificação Decimal de Direito, para a área de Direito, a
Classificação Decimal Dewey (CDD) para as demais áreas e a Tabela Cutter-Sanborn
para a notação de autor. Para a indexação dos materiais utiliza-se o controle de
vocabulário adotado pela Biblioteca Nacional e BIREME.

O formato de saída dos

catálogos é de acordo com a Norma NBR/6023 da ABNT. Todas as obras são
cadastradas na base de dados, em planilhas eletrônicas que contemplam as exigências
dos padrões e formatos adotados internacionalmente. O sistema contém dados da
descrição física das obras, do seu conteúdo e os dados patrimoniais.
O acesso ao acervo é livre para a comunidade acadêmica e para a comunidade externa.
Acervo geral por tipo de obra
A biblioteca possui o documento Política de Desenvolvimento de Coleções. O
referido documento visa estabelecer o planejamento na expansão do acervo bem como
na sua atualização sendo um instrumento de apoio aos Diretores, Coordenadores de
Curso, pesquisadores, corpo docente e bibliotecário, da seleção até um possível
desbastamento. Todas estas ações são realizadas através de recurso orçamentário,
conforme previsão de investimentos, além de permuta e doações de materiais.
Os valores provenientes da cobrança de taxas e emolumentos pela Biblioteca
também são utilizados para a aquisição e manutenção do acervo.
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Acervo geral por área do conhecimento
Quadro 3-. Detalhamento do acervo atual, segundo a área temática e tipo de
material
Tipo

Total de
Títulos

Total de
Exemplares

1.258

3.468

563

1.759

152

389

2.931

6.967

Ciências Agrárias

107

278

Ciências Sociais
Aplicadas

7.680

16.907

Ciências Humanas

9.689

17.763

Linguística, Letras e Artes

3.850

6.094

325

317

26.555

53.942

Ciências Exatas e da
Terra

128

128

Ciências Biológicas

41

41

Ciências da Saúde

491

491

Ciências Agrárias

9

9

Ciências Sociais
Aplicadas

446

446

Ciências Humanas

859

859

Linguística, Letras e Artes

576

576

Total

2.550

2.550

Ciências Sociais
Aplicadas

2722

2722

Linguística, Letras e Artes

2046

2046

Total

4.768

4.768

Total Geral

33.873

61.260

Área de conhecimento
Ciências Exatas e da
Terra

Ciências Biológicas
(Nível
monográfico) Engenharias/Tecnologia
Livros
Referências
TCC´s
Dissertações
Teses
Mapas
Normas

Ciências da Saúde

Outros
Total

CD’s

DVD’s
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Nível analítico – Periódicos no formato impresso
Tipo

Área de conhecimento

Total de
Títulos

Ciências Exatas e da Terra

12

Engenharias/Tecnologia

2

Periódicos Ciências da Saúde
(Científicos) Ciências Sociais Aplicadas

55
93

Ciências Humanas

52

Total

214

Serviços prestados:

Nº

Descrição do serviço

1 Atendimento e orientação ao cliente
2 Empréstimo de publicações
Solicitação de empréstimos via Internet (atualmente para
3
professores e funcionários via email)
4 Solicitação reservas via Internet
Conexões elétricas para micros portáteis – 14 pontos para
5
conexão
Microcomputadores com acesso à Internet –
6
18computadores
7 Rede wireless
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Microcomputadores para consulta rápida ao site da IES - 6
computadores
Videoteca
Consulta local ou pela Internet ao acervo impresso
Boletim eletrônico de novas aquisições com sumários
Fornecimento on-line de material didático5 (imagens
scaneadas na biblioteca)
Fornecimento, impresso/eletrônico, de normas e artigo
nacionais/internacionais de bases de dados
Convênio com outras bibliotecas Fornecimento de artigos impressos ou eletrônicos mediante
convênio com o serviço COMUT/ BIREME
Fornecimento de artigos eletrônicos, de livre distribuição,
mediante pesquisa personalizada
Acesso ao calendário de eventos científicos das áreas dos
cursos oferecidos pela IES
Consulta aos TCC´s, Monografias e Dissertações
Levantamento bibliográfico
Treinamento de pesquisa em bases de dados eletrônicas
Elaboração de ficha catalográfica

Tipo de usuário
I
C
E
D
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

124

Atualmente, o espaço está distribuído conforme quadros abaixo:

Acervo
349,63

Salas
Estudo
coletivo
56,32

Videoteca

Sala de processamento
e atendimento

14,77

72,72

Área destinada aos usuários (Estudos e pesquisas)
Sala para estudo
individual

Sala para estudo
em grupo

Videoteca

Acervo

56,32 (m2)

Sala de
processamento
e
atendimento
72,72(m2)

24,89 (m2)

14,77 (m2)

18 cabines com
computadores
16 assentos
8 mesas

10
computadores
09 assentos
05 mesas

01 televisão
01 DVD
01 mesa
06 cadeiras

349,63
(m2)
Livros
Tccs
Periódico
s

20 cabines
20 assentos

ÁREA TOTAL: 540,449 (m2)
Recursos e equipamentos
Base de dados online
Acessa
Alimenta
Sim
Não
Sim Não
X
X

Micro
27

Impressora
01

Equipamentos
Scanner
Copiadora
01
01

DVD
01

Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-feira

08h às 22h

Telefone

3339-4990

E-mail

bibliobarbacena@unipac.br
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Infraestrutura Campus Juiz de Fora
Número de Salas de Aula, Laboratórios e Salas Especiais* em 2017 - GRANJAS
BETHÂNIA/Juiz de Fora
Local
Salas de Aula
Laboratórios específicos
Laboratórios de informática
Instalações administrativas
Salas de professores
Salas de reuniões
Gabinetes de trabalho
Auditórios
Instalações sanitárias
Áreas de convivência
Computador
Impressora
Wireless
Data-show
TV
Retroprojetor
Camera
Servidor
Bibliotecas
Salas especiais*
Outros espaços

Total
38
17
01
08
01
01
10
01
19
01
139
20
07
41
02
44
39
03
01
03
10

Total de Livros e Outros Acervos na Biblioteca em 2017 - GRANJAS
BETHÂNIA/Juiz de Fora

Biblioteca

Livros
Títulos: 4.642
Exemplares: 14.918

Periódicos
Títulos: 156
Exemplares:
5.246

Outros
Títulos: 1.546
Exemplos: 2.094

Total
6.344
22.258

Total de Serviços Prestado na Biblioteca em 2017 - GRANJAS BETHANIA/Juiz de Fora
Biblioteca
Empréstimo na Biblioteca
TOTAL

Quantidade
12.083

Total de Serviços Prestado na Biblioteca em 2017 - GRANJAS BETHÃNIA/Juiz de Fora
Biblioteca

Quantidade

Empréstimo na Biblioteca

12.083

Consultas de Periódicos

245
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Pesquisas realizadas em
base de dados

São 12 (doze) Base de dados:
 Base de Dados em Fisioterapia
 Bireme
 CAPES - Portal Periódicos
 Comut
 EBSCO - Base de Dados Científica
 Ministério da Ciência e Tecnologia
Obras de Domínio Público
 Obras de Domínio Público
 Scielo Livros
 Biblioteca Virtual em Saúde –
Psicologia
 Mental - Revista de saúde mental
e subjetividade da UNIPAC
Conceito B2-Qualis/CAPES
 SCIRUS
 The Scientific Information Only
OBS: Não temos como controlar os
acessos, pois os mesmos podem ser
feitos de qualquer computador e em
qualquer lugar, não necessariamente a
pesquisa deve ser feita na biblioteca.
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TOTAL

4. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
Os dados que compõe este Relatório referente ciclo de 2015/2017, compreende o
processo encerrado em julho de 2017, que contemplou um total de 976 respondentes,
abrangendo os diversos segmentos, conforme especificado, abaixo: a CPA do Campus
Barbacena contou com a participação de 834 alunos, 63 funcionários, 67 docentes, que
participaram do processo de autoavaliação de forma online, através de plataforma
específica. Os representantes da sociedade civil, que totalizaram um total de 12
(dezesseis) participante responderam o questionário de forma manual. Os dados, ora
mencionados, comprovam que a realização deste processo superou o percentual de
20%

requerido

da

comunidade

docente,

discente

e

técnico-administrativos,

demonstrando assim a dimensão qualitativa e participativa de todos os segmentos neste
ciclo avaliativo.
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A CSPA contou com a participação de 427 alunos, 50 professores e 15 funcionários
técnico-administrativos e 85 participações de egressos. Os resultados do Campus Juiz
de Fora foram consolidados , seguindo as metodologias que a Comissão Setorial Própria
de Avaliação julgou mais pertinente e didática, em consonância com a CPA, para a
compreensão da comunidade interna, externa e as comissões do INEP.
Todas as questões de múltipla escolha que foram disponibilizadas através da
plataforma específica, foram consolidadas na forma de gráfico, por segmentos,
consolidando as participações de todos. As questões dissertativas foram consolidadas
em um documento único e para sua análise foi observado os pontos fortes e fracos
apontados pelos segmentos diversos. Todos estes resultados foram considerados para a
construção deste Relatório parcial de autoavaliação referente a este ciclo 2015/2017.
Em todas as abordagens que contemplam a dimensão Política para o ensino, a
pesquisa, a pós-graduação e a extensão, tanto alunos quanto professores concordam
totalmente com quase todas as assertivas que compõe esta dimensão, de acordo com o
instrumento de avaliação utilizado. Foi implementada em 2016 seleção de monitores
acadêmicos para atuarem presencialmente, em sala
de aula e laboratórios, e virtualmente, via plataforma Black Board. A comunidade
avaliadora informou que são dadas oportunidades para os alunos na participação em
cursos de extensão e pós graduação a custos acessíveis.
Na terceira dimensão, que faz referência a responsabilidade social da IES
professores, alunos, funcionários e comunidade externa demonstram ter total
conhecimento das ações de cunho social promovidas pela instituição. A comunidade
avaliadora informou que reconhece que a Instituição desenvolve atividades de cunho
social a apresentou maior articulação com setores sociais diversos
Na dimensão, comunicação com a sociedade, todos os respondentes demonstraram
estar satisfeitos com a forma como a Universidade se relaciona com a sociedade local.
No questionário respondido pela sociedade civil todos afirmam ter conhecimentos,
através de jornais, revistas, folders, sites e rádios de informações e projetos
desencadeados pela instituição.
As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo que
contempla a quinta dimensão do SINAES, também foi avaliada de forma positiva pelos
segmentos internos da Universidade. Nota-se que, ao olhar dos participantes deste
processo a instituição demonstra estar firmando, cada dia mais, uma política de gestão
eficiente e que valorize o capital humano.
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Na sexta dimensão que contempla a organização de gestão da IES, quase todos
itens avaliados foram respondidos como sendo positivos ao olhar dos respondentes dos
diversos segmentos. A comunidade avaliadora informou que estão satisfeitos com as
modificações proporcionadas pela gestão do campus e reconhecem a revitalização
desses profissionais. Porém é necessário haver melhorias nos setores de atendimento e
agilidade nos processos.
A Infraestrutura física também foi bem avaliada por todos os segmentos. A
comunidade avaliadora informou que a IES dispõe de quantidade suficiente de
funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. Ouve melhoria nas condições de
infraestrutura das salas de aula e equipamentos, bem como nas vias de acesso ao
Campos e também na cantina após a troca da gerência.
Na oitava dimensão que aborda o planejamento de avaliação os segmentos,
em suma, demonstram conhecer os processos de avaliação e autoavaliação, suas
formas de divulgação e confiabilidade no trabalho da CPA. A comunidade avaliadora
informou que tem conhecimento das ações implantadas pela CPA e que reconhecem as
melhorias realizadas na Instituição como um todo. Relataram que a CPA apresenta um
contato mais direto com os docentes e discentes e os resultados são mais acessíveis a
toda a comunidade acadêmica.
As Políticas de atendimento aos estudantes também são bem avaliada na
percepção dos segmentos representados. A comunidade avaliadora informou que houve
melhoria na atuação do Núcleo de Atendimento ao Estudante da Instituição quanto a
disponibilização de alguns tipos de bolsa acadêmica. Foi relatado também que no
decorrer do estágio curricular o aluno teve suficiente orientação e supervisão de
professores do seu curso. Porém falta incentivo ao intercâmbio.
Quanto a sustentabilidade financeira, os segmentos representados demonstram
confiança e satisfação com as diretrizes e valorização da IES, nestes aspectos.
Vale destacar ainda que, para a elaboração deste Relatório, a CPA e a CSPA
realizaram contínuas ações com base no Projeto de Autoavaliação Institucional da
Universidade, além de reuniões para análise e discussão de documentos, relatórios e
cronogramas, instrumentos normativos e regulamentos da IES.
A CPA/CSPA observam a autoavaliação como um processo contínuo e de forma
deliberada realiza atualizações dos instrumentos avaliativos, resultados encontrados e
cronogramas propostos na busca constante do aprimoramento institucional.
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No Ciclo Avaliativo 2015-2017, compreendeu uma série de atividades como,
sensibilização da comunidade acadêmica, realização de seminários, aplicação de
questionários aos docentes, discentes e técnico-administrativos, análise dos recursos de
informação, levantamento de infraestrutura física e tecnológica, sua adequação à
estrutura de oferta de cursos, divulgação das etapas do processo avaliativo, elaboração
de relatórios e tantas outras ações.
A CPA/CSPA analisou criteriosamente o PDI – Plano de Desenvolvimento
Institucional, verificando a coerência e pertinência à legislação vigente, além de uma
busca contínua da Universidade rumo ao cumprimento da missão institucional.

5. AÇÕES PREVISTAS COM BASE NA ANÁLISE DOS DADOS E NAS
INFORMAÇÕES
A partir de uma análise minuciosa a Comissão Própria de Avaliação do Campus
Barbacena e a Comissão Setorial Própria de Avaliação, verificou que o Plano de ação
executado pela instituição, dentro de suas possibilidades orçamentárias e planejamentos
administrativos/pedagógicos obteve resultados positivos com melhorias consideráveis.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comissão Própria de Avaliação da UNIPAC Barbacena e a Comissão Setorial
Própria de Avaliação, considera que , a Universidade

Presidente Antônio Carlos –

Campus Barbacena e Campus Juiz de Fora, acolheu e atentendeu, dentro de seu
planejamento orçamentário,
trabalho articulado

a demanda

da comunidade avaliadora realizando um

com a CPA e CSPA no intuito de

atender a todas propostas

sugeridas por estes Órgãos, através do Plano de Ação.
Temos a convicção de que a Comissão Própria de Avaliação e a CSPA, vem ao longo
dos anos, conseguindo parcerias cada vez mais qualitativas com a gestão dos Campis,
o que vem resultando em ações significativas para a melhoria da Instituição de ensino
superior, em diversos âmbitos.
A relação harmônica e intencionalizada deste órgão com todos os coordenadores e
gestores da UNIPAC, nos possibilita sermos percebidos como agentes parceiros de
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transformação, em prol de melhorias para todos os segmentos que participam , ao longo
de todos os tempos, do processo de autoavaliação na Universidade.
.

Nesta etapa/ciclo, significativos avanços foram conquistados com a implantação

específica do sistema de avaliação institucional, que permitiu a realização do processo
com maior eficácia, segurança e confiabilidade na compilação dos dados.
Não há como não mencionar que a adesão de todos os segmentos foi muito
acima de nossas expectativas o que nos possibilitou ter uma riqueza de dados para
análise, estudo e divulgação de resultados.
Acreditamos que , com a participação democrática de todos os segmentos, com
um trabalho planejado na perspectiva de uma gestão democrática participativa, por
parte de coordenadores de curso e da equipe gestora e com uma ação séria e
responsável desta Comissão que processa dados, dá uma resposta efetiva
particularizada ás demandas dos diversos segmentos surgidos ao longo dos ciclos, a
CPA e CSPA dos Campis vem cumprindo seu papel de dar vez, voz e articular e
implementar mudanças.
Barbacena, Janeiro de 2018

Assinaturas:
Maria Cândida Barroso Ferreira
Coordenadora da CPA:
Representante do Corpo administrativo
Membros da CPA:
Raquel da Cruz Dornelas
Representante do corpo administrativo
Ana Rita Fernandes Tafuri
Representante do corpo administrativo
Adriano Márcio do Nascimento
Representante do Corpo docente
Marcos Grissi Pissolati
Representante do Corpo docente
Wuallen Leandro José Dorneles Ribeiro
Representante do corpo discente
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Luciane Soares Carnevale
Representante do corpo discente
Carlos Augusto de Paula
Representante da sociedade civil organizada
Flávio Pastorini Borges de Medeiros
Representante da sociedade civil organizada

Membros da CSPA – Comissão Setorial Própria de Avaliação UNIPAC /juiz de fora
Deusângela Graçano Araújo
Coordenadora
Representante do Corpo Docente

Anna Marcella Neves Dias
Membro
Representante do Corpo Docente

Gilberto Carvalho Esteves
Representante do corpo administrativo
Luciana Maciel Braga
Representante do corpo administrativo
Emanuella Christina Cordeiro Silveira
Representante do corpo discente
Mariana Barbosa Pereira
Representante do corpo discente
Rodrigo Cunha Brandão
Representante da sociedade civil organizada
Nicolau Carvalho Esteves
Representante da sociedade civil organizada
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