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APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2017-2022 da Universidade Católica
de Pernambuco – UNICAP configura-se como um documento que expressa, de modo
consonante com o contexto institucional, as determinações do art. 16 do Decreto Nº
5.773/2006, de 09 de maio de 2006, do art. 21 do Decreto Nº 9.235/2017, de 16 de
dezembro de 2017 e as orientações da Avaliação Institucional Externa. Por sua vez, o novo
PDI inscreve-se no horizonte do primeiro Plano Estratégico da instituição “Unicap rumo a
2025” e conta com o suporte de um Plano Diretor. O processo de elaboração e as interfaces
desses diversos “mapas de navegação” fortalecem o PDI, ao mesmo tempo em que
revelam a especificidade desses instrumentos que reforçam a cultura de Avaliação,
Planejamento e Gestão de nossa universidade enquanto comunidade acadêmica e
instituição de natureza comunitária. Para tanto, o PDI está organizado em 6 (seis) capítulos:
Perfil Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Planejamento e Avaliação Institucional,
Desenvolvimento Institucional, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física e Instalações.
Instituído nesse formato, este Plano busca articular, de modo sistêmico e orgânico,
políticas, metas e atividades resultantes de embates e consensos construídos no processo
de sua elaboração.
Por sua vez, este documento marca um novo ciclo na consolidação, crescimento e
desenvolvimento do nosso projeto institucional: a criação da Faculdade Nóbrega, em 1943,
foi elevada à categoria de universidade, em 1951, e, segundo as novas exigências,
consolidou-se, entre outras, com a aprovação de novos doutorados. Em sintonia com a
educação superior brasileira, não apenas a UNICAP participou de todos os processos de
avaliação, como também das políticas e programas de assistência social, mas contribuiu
na formulação da nova lei das comunitárias (12.881/2013). Nesse passo, o novo PDI é o
primeiro elaborado após a qualificação da UNICAP como Instituição Comunitária de
Educação Superior, conforme a Portaria do MEC Nº 063/2014, de 05 de novembro de 2014.
A exemplo do PDI 2011-2016, o novo Plano teve como ponto de partida os resultados
da avaliação institucional, discernindo os avanços na articulação dos processos de avaliar
e planejar. Desse modo, as políticas, metas e atividades propostas neste Plano, tratam os
problemas da qualidade do ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva de sua superação.
No âmbito da avaliação, merece destaque o monitoramento das metas do PDI 2011-2016
que consistiu em verificar o cumprimento de cada uma delas, considerando sua
especificidade e sua articulação com o conjunto. Os dados e informações advindos desses
processos serviram para embasar este Plano. O PDI 2017-2022 atesta, portanto, em sua
própria elaboração, uma importante dinâmica de mobilização da comunidade universitária,
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marcada pela identificação das dificuldades e apontando para as potencialidades
emergentes na execução do Plano anterior.
A experiência precedente, tanto de avaliações quanto dos Planos Institucionais, foi
ainda mais enriquecida com a elaboração concomitante do primeiro Plano Estratégico da
UNICAP, projetado para o horizonte decenal de 2016-2025. Além da perspectiva de um
horizonte mais amplo, a dinâmica ajudou os participantes em um discernimento mais
apurado das prioridades e metas, tornando o novo PDI mais exequível, dentro do prazo
vislumbrado, sem prejuízo de uma perspectiva mais ampla. Por um lado, a participação da
comunidade foi mais amplamente favorecida, permitindo a interação de metodologias
desses dois instrumentos, sem esquecer o aporte suplementar do Plano Diretor. Por outro
lado, a elaboração do Plano Estratégico e, sobretudo, o início de uma dinâmica de
Planejamento contínuo, permitiu resgatar o aprendizado das avaliações e PDI anteriores,
além de aprofundarmos a especificidade de cada um desses instrumentos, todos eles
contribuindo para a consolidação da UNICAP como verdadeira instituição comunitária, de
inspiração nos valores cristãos, tradição pedagógica jesuíta, voltada para a realização de
sua tríplice missão de ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva de uma real integração.
Se a tríplice dimensão é tipicamente brasileira, a sua integração deve ter a marca diferencial
das instituições de ensino superior comunitárias.
Esperamos, portanto, que o protagonismo e envolvimento da comunidade na
elaboração desse(s) instrumento(s) de trabalho sejam ainda maiores no exercício que
somos convidados a fazer em sua implementação. E se o processo de elaboração pode ter
sido intenso, por conta da elaboração concomitante do Plano Estratégico, certamente essa
experiência nos torna ainda mais aptos a abraçar os desafios da realidade complexa em
que vivemos, fazendo da comunidade universitária um locus do aprendizado constante, em
vista de consolidarmos a UNICAP como uma “universidade de qualidade acadêmica que
visa à excelência humana”: eis a nossa maior tradição que se renova em cada momento de
uma história de desafios e conquistas. Que assim seja neste período que nos conduz até
2022, nos trilhos do novo PDI.

Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, S.J.
Reitor da UNICAP
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CAPÍTULO 1º – PERFIL INSTITUCIONAL
O presente capítulo foi elaborado a partir do exame de uma série de documentos da
universidade, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2011–2016, dos
relatórios elaborados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, e do Plano Estratégico
da UNICAP 2016-2025, concluído em outubro de 2016, e contém importantes elementos
relativos à história recente, suas finalidades, Missão, Visão e Valores.
Vale destacar a incorporação das contribuições coletadas nas discussões e
avaliações resultantes, nesses últimos 5 anos, dos Encontros Docentes, Fórum de
Funcionários e Fórum de Gestores.

1.1 UNICAP: breve histórico e evolução recente
No início do século XX, em um contexto de poucas instituições de ensino superior e
potencial expansão da cidade de Recife, devido às suas condições geográficas, as
lideranças eclesiásticas católicas foram adotando, paulatinamente, iniciativas para a
fundação de uma universidade. Entre as razões que impulsionavam tais iniciativas estava
a preocupação com a formação acadêmica e espiritual de alunos formados pelo Colégio
Nóbrega e o atendimento a um público masculino1 já inserido no mercado de trabalho e
que precisava contar com uma instituição com funcionamento noturno (CABRAL, 2013).
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Manuel da Nóbrega foi autorizada a
funcionar pelo Decreto-Lei nº 421, de 23 de março de 1943 e representou a primeira decisão
estratégica dessa instituição que passou a ofertar, além do ensino básico, o ensino superior.
Por determinação do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, cujo art. 5º foi
reeditado pelo Decreto-Lei nº 8.457, de 26 de dezembro de 1945, havia a exigência de que
uma universidade brasileira deveria ser constituída por três institutos de ensino superior,
sendo dois deles obrigatoriamente: Faculdade de Filosofia, Direito, Medicina ou
Engenharia.
A legislação vigente, em conjunto com o baixo desempenho da Faculdade Manoel
da Nóbrega, impulsionaria uma outra decisão estratégica que consistiu na união da
Faculdade Manuel da Nóbrega à Faculdade de Ciências Econômicas, reconhecida pelo
Decreto nº 28.818, de 31 de outubro de 1950, que já funcionava no Recife, e à Escola
Politécnica de Pernambuco para constituir, em 27 de setembro de 1951, a Universidade
Católica de Pernambuco – UNICAP, conforme Decreto nº 30.417, de 18 de janeiro de 1952.
1

Entre as instituições de ensino superior existentes, também foi de iniciativa católica a fundação da Faculdade
de Filosofia do Recife – FAFIRE, em 1941, para mulheres.
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Do momento de sua criação até a década de 1960, a estratégia adotada consistiu em sua
própria expansão, construindo novos prédios e ampliando os cursos, obtendo assim a
infraestrutura adequada ao desenvolvimento do ensino universitário.
A década de 1970 foi marcada por uma crise vivenciada pela instituição, decorrente
de diminuição de receita de origem pública e de uma administração descentralizada nas
Faculdades. Do ponto de vista financeiro, a Universidade recorreu a um empréstimo
bancário para quitação em quatro anos. Complementarmente, a UNICAP procedeu a uma
reestruturação administrativa, visando à centralização, com a criação de centros e Próreitorias (op. cit., 2013). Outras estratégias consistiram na reforma acadêmica universitária
e na implantação do Núcleo de Informática (NIC).
A segunda metade dos anos 70 foi marcada pelos movimentos de redemocratização
e luta pelos direitos, o que fortaleceu a relação da Universidade com os movimentos
estudantis e sindicatos de professores e funcionários. Essas redes estabelecidas lembram
a atual estrutura de uma sociedade civil organizada, de maneira que a UNICAP já
representava, em plena ditadura militar, uma comunidade universitária complexa.
Em meio à ampliação de sua estrutura física e do número de cursos, a Universidade
Católica criou, em 1974, a Assessoria de Treinamento, Estágio, Pesquisa e Integração –
ASTEPI, tendo como propósito intensificar as suas relações com a comunidade. A
assessoria era vinculada ao Departamento de Ciências Jurídicas (hoje Centro de Ciências
Jurídicas), e até hoje presta “serviços de assessoria jurídica gratuita a pessoas
comprovadamente carentes” (op. cit., 2013, p. 85). Essa iniciativa caracteriza o início de um
trabalho de extensão relevante por parte da UNICAP, embora esse aspecto ainda não
estivesse evidenciado na legislação educacional da época.
Mesmo em meio às dificuldades econômicas decorrentes dos elevados níveis de
inflação no Brasil, na década de 1980, o que deixou a Universidade mais dependente das
mensalidades dos alunos, e com a diminuição significativa dos subsídios do Governo, a
UNICAP prosseguia com a construção de mais blocos e criação de novos cursos, dando
continuidade ao seu envolvimento com a comunidade por meio do Fórum Universitário
realizado pela ASTEPI, o qual foi reativado e aperfeiçoado em 1988, firmando convênios
com Tribunais de Justiça (op. cit., 2013).
Anteriormente às exigências da legislação, a UNICAP se mostrou proativa na busca
da melhoria de seus processos de ensino, extensão e, a partir de 1991, institucionalização
da pesquisa, começando pelo investimento na formação de seu corpo docente, além da
ampliação da infraestrutura. O trabalho inicial de fortalecimento da Pesquisa, tendo como
estratégia a formação docente, resultou na integração dos professores da UNICAP aos
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programas de pós-graduação de diversas universidades, especialmente a Federal de
Pernambuco e, no exterior, as conveniadas com instituições jesuíticas na América Latina
(op. cit., 2013).
Na década de 1990, além dos esforços para a formação docente e do fortalecimento
das atividades de Pesquisa, a UNICAP também passou a desenvolver políticas de
autoavaliação institucional.
Esse contexto de avaliação institucional possibilitou à UNICAP uma reflexão sobre
sua Missão e Visão organizacionais. Em conjunto com a estratégia de definição da
Identidade, Missão, Visão, Valores, entre outros aspectos, outra decisão estratégica
consistiu em buscar cumprir as novas exigências relacionadas às dimensões de Ensino,
Pesquisa e Extensão, tendo em vista a manutenção do título de Universidade, tanto se
adequando como se antecipando à legislação relativa às atividades de Avaliação
Institucional.
Em 1998, é criada a Assessoria de Pesquisa e Iniciação Científica – ASSEPES e
lançado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com estudantes
financiados, tanto pela instituição, como pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia
do Estado de Pernambuco – FACEPE e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq. O Desenvolvimento dos trabalhos de Pesquisa permitiu
dar início a programas institucionais de pós-graduação stricto sensu, começando pelo
mestrado de Psicologia Clínica. (UNICAP, 2011).
A preocupação com o desenvolvimento da Pesquisa, da Extensão e com a discussão
dos resultados das avaliações institucionais, realizadas entre os membros da comunidade
acadêmica interna e externa, fez com que a UNICAP estivesse, antecipadamente, alinhada
às dimensões avaliativas do MEC, definidas pelo Sistema de Avaliação da Educação
Superior – SINAES. Em atendimento às determinações do referido Sistema, foi formalizada
a Comissão Própria de Avaliação – CPA - no âmbito da IES, consolidando uma prática de
avaliação institucional já instalada.
No que diz respeito à Extensão, vale destacar que a UNICAP passou a intensificar
celebrações de convênios e projetos em parceria com governos e instituições municipais e
estaduais de Pernambuco, organizações não governamentais e também com a iniciativa
privada, desenvolvendo ações e programas que buscaram e buscam uma relação mais
próxima e efetiva com a sociedade e comunidades pernambucanas e, de modo especial,
aquelas que demandam maior apoio, seja pelo viés acadêmico e sua atividade fim, seja
pelas demandas sociais. Assim, entre os parceiros é possível destacar o Governo do
Estado de Pernambuco (Liceu de Artes e Ofícios, Centro Cidadão); o Instituto do Patrimônio
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Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO/Rede Globo (Criança Esperança) e a
Fundação Fé e Alegria entre outros projetos e convênios, além de parcerias como a do
Consórcio Universitário “Pernambuco Universitas”.
A concorrência entre instituições de ensino superior aumentou a demanda pelos
cursos de diversas instituições, especialmente faculdades privadas, o que acabou
interferindo na diminuição do corpo discente da UNICAP. Nesse contexto, a Universidade
Católica enfrenta os grandes desafios no novo século, marcados por uma sistemática
mercantilização do ensino superior, com o domínio cada vez maior de grandes grupos
educacionais.
Embora os processos de avaliação das IES tenham se aperfeiçoado com o advento
do SINAES, a criação, em 2008, dos indicadores tais como o Conceito Preliminar de Cursos
- CPC - e o Índice Geral de Cursos – IGC -, vem revelar uma sobreposição da função
regulatória estatal sobre a autonomia institucional. Isso se constituiu como mais um desafio
à Universidade Católica de Pernambuco, que, mesmo em meio a dificuldades, continuou
se desenvolvendo nas dimensões de Ensino, Pesquisa, Extensão, avaliação institucional,
além de haver criado novos programas de pós-graduação lato e stricto sensu.
No âmbito de ensino, a UNICAP passou a ofertar, em 2007, disciplinas
semipresenciais em Educação a Distância – EAD e deu início à criação de cursos
tecnológicos, em 2010. No tocante às atividades de Pesquisa, cabe destacar o incentivo à
comunidade acadêmica no sentido de aumentar a sua produção científica bem como a
publicação de seus trabalhos científicos em fontes diversas, além de desenvolver seus
próprios periódicos, a exemplo da Revista Symposium. Com relação às atividades de
Extensão, foi criado o Fórum de Extensão e o Instituto Humanitas, além da celebração de
vários convênios que permitem a integração constante com a sociedade, especialmente no
que concerne aos Direitos Humanos.
Esse período traz realizações marcantes, destacando-se: a melhoria do atendimento
ao público, humanização dos espaços, fóruns transversais, envolvendo toda a comunidade
acadêmica, entre outras ações no campo do Ensino, Pesquisa e Extensão. No que diz
respeito à avaliação institucional são significativos os resultados obtidos pela UNICAP nos
últimos anos. Em uma escala de 1 a 5, a UNICAP obteve: conceito 4 na avaliação externa
institucional em 2009, além de 2 conceitos 5, 17 conceitos 4, e 3 conceitos 3 na avaliação
dos cursos de graduação, em um total de 22 avaliações feitas de 2010 a 2016.
As políticas de ensino da UNICAP, atendendo à legislação educacional vigente,
contemplam a Educação em Direitos Humanos, as Relações Étnico-Raciais, o Ensino da
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História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a Educação Ambiental e o ensino de Libras.
No que se refere à Educação em Direitos Humanos, atende à Resolução nº 1, de 30 de
maio de 2012, do Conselho Nacional de Educação – CNE. Quanto aos direitos humanos,
busca garantir o estudo de forma transdisciplinar, com forte integração entre Ensino e
Extensão, nesse caso contando com a atuação do Instituto Humanitas.
Na gestão atual, cabe destacar a expansão da estrutura e dos cursos da
Universidade Católica, com a ampliação de 3 (três) para 5 (cinco) centros, além da
descentralização administrativa e maior capilaridade na gestão, promovendo maior grau de
autonomia das coordenações de cursos e maior integração com a direção. Nessas bases,
novos cursos têm sido criados, nos níveis tecnológico, Licenciatura e Bacharelado, entre
eles, Medicina, Enfermagem e Engenharia de Produção.
O processo de internacionalização também tem sido favorecido por convênios nos
âmbitos dos programas de Pós-Graduação da Universidade Católica, os quais, por sua vez,
foram desenvolvidos a partir das atividades de pesquisa na instituição. Nesse sentido, vale
mencionar a aprovação dos últimos doutorados, consolidando o projeto universitário da
UNICAP, quando passamos de 1 (um) para quatro doutorados, bem como a autorização
pela Capes de mais 3 (três) mestrados: Teologia (acadêmico); e Indústrias Criativas e
História (esses dois últimos mestrados profissionais), totalizando o stricto sensu da UNICAP
9 (nove) mestrados e 4 (quatro) doutorados.
É nesse cenário que foi pensado o PDI 2017-2022 em consonância com o
Planejamento Estratégico 2016-2025.

1.2 A UNICAP: uma Instituição Comunitária
A Universidade Católica de Pernambuco foi qualificada como Instituição Comunitária
de Educação Superior (ICES) através da Portaria/MEC nº 663, de 05 de novembro de 2014,
um ano após a promulgação da Lei 12881, de 12/11/2013 (Lei das Comunitárias). O avanço
na criação da Lei das Comunitárias constituiu-se em um “ponto de chegada” das
reivindicações históricas das IES dessa natureza, em ver regulamentado o que,
constitucional e legalmente, já se reconhecia como elemento importante na estrutura
educacional no país; ademais, significou um “ponto de partida”, na medida em que permitiu
inserir as IES Comunitárias numa nova categorização legal de “pública não estatal”,
apresentando-se como uma alternativa à dicotomia “público x privado”, permitindo-lhes
concorrer a editais de órgãos públicos e habilitando-as a receber recursos orçamentários
governamentais.
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Importante, no interior dessa categoria jurídica, é o seu papel social. Como instituição
comunitária, a UNICAP, fruto da missão humanista promovida pela Companhia de Jesus,
no Nordeste brasileiro, e comprometida com o desenvolvimento e a promoção da vida, não
visa ao lucro, mas aplica integralmente seus recursos em suas atividades e desenvolve
ações para a comunidade. Os seus membros - discentes, docentes e funcionários - são
estimulados a cumprir o trabalho educativo como uma missão social que se realiza
efetivamente na interação com a comunidade.
Para isso, a UNICAP, em seu caráter inspiracional, privilegia uma cultura política que
abrange duas dimensões: internamente, implica na convivência justa e fraterna entre
professores, alunos e administradores, superando relacionamentos puramente funcionais,
compreendida enquanto espaço para a vivência do diálogo que não pressupõe o consenso
permanente, mas, fundamentalmente, garante a expressão da diversidade na pluralidade
e estimula a participação nos processos decisórios, através de seus conselhos de centro,
colegiados de curso e fóruns diversos; externamente, a condição comunitária implica uma
inserção social fundamentada em uma concepção de ensino que compreende três níveis
intimamente entrelaçados: compreender a realidade, responsabilizar-se por ela e nela
intervir como um instrumento de efetiva transformação social.

1.3 Estrutura organizacional
A organização administrativa da UNICAP, de acordo com o art. 33 do seu Estatuto
que serve de lastro para execução das políticas institucionais, está descrita a seguir:

a) Com funções deliberativas, consultivas, de assessoramento, diretivas e de
supervisão:
•

Administração Superior: constituída pelo Conselho Superior (CONSUP);
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); pelo Conselho
de Apoio ao Desenvolvimento (CONAD); pelo Conselho Universitário
(CONSEU), pela Diretoria e pela Chancelaria.

b) Com funções de gerenciamento, execução, assessoramento e condução:
•

Administração Geral: a cargo da Reitoria;

•

Administração Setorial: constituída pelo Conselho de Centro e pela Direção
do Centro;
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•

Administração de Unidades: constituída pelo Colegiado de Curso e
Coordenação de Curso.

A Reitoria, de acordo com o art. 51 do seu Estatuto, é o órgão responsável pela
execução das deliberações emanadas dos Órgãos Deliberativos da Administração
Superior, pela Coordenação e Supervisão das atividades e dos recursos da instituição e
pela articulação e representação externas.
Quatro Pró-reitorias integram a Reitoria, com a responsabilidade de coordenar e
supervisionar as unidades acadêmicas e de apoio, a saber: Pró-Reitoria Administrativa,
Pró-Reitoria Comunitária, Pró-reitoria de Graduação e Extensão e Pró-reitoria de Pesquisa
e Pós-graduação. Uma visão mais detalhada da composição destas Pró-reitorias é
apresentada no capítulo 5º referente às Políticas de Gestão.
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Organograma Geral da UNICAP

1.4 Missão
A Universidade Católica de Pernambuco tem como missão preservar, elaborar e
transmitir o conhecimento, de modo a formar seres humanos capazes de desempenhar
uma atitude construtiva e contribuir para a transformação de sua comunidade, do país e do
mundo, inspirados nos valores do humanismo cristão e na tradição jesuíta.
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Essa Missão se explicita nos seguintes objetivos:
•

educar, em nível superior, através do sistema indissociável do Ensino, Pesquisa
e Extensão;

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais;

•

formar profissionais, nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção e participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e suscitar o
desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;

•

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura;

•

promover a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e
das pesquisas científicas e tecnológicas que forem gerados;

•

praticar o intercâmbio e a cooperação com instituições educacionais, científicas
e culturais, brasileiras e estrangeiras;

•

propiciar, em todos os setores universitários, uma formação e vivência éticocristã, pessoal e comunitária, de modo a conduzir os seus membros para um
compromisso responsável;

•

promover, em conjunto com o poder público, apoio ao Ensino Fundamental e
Médio.

1.5 Visão de futuro da UNICAP
Ser Referência como Universidade Comunitária no Brasil, forte no ensino e
pesquisa, exemplo de excelência na extensão, alinhada com as demandas do
desenvolvimento regional e nacional; comprometida com a transformação social;
organizada em padrões modernos e sustentáveis por uma comunidade acadêmica
consistente e inovadora, movida pela capacidade de sonhar, projetar e realizar.

1.6 Áreas de atuação
A UNICAP, como instituição de natureza comunitária, atua nas áreas de:
•

Ensino de graduação, na modalidade presencial, oferecendo Cursos de
Bacharelado, Licenciatura e Tecnológicos nos campos das Ciências:
Jurídicas, Biológicas e Saúde, Humanas, Sociais, Tecnológicas e da Religião.
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Em 2016, a UNICAP foi avaliada pelo MEC para o credenciamento para a
oferta de cursos na modalidade de Ensino a Distância, obtendo por ocasião
da avaliação ad hoc, o conceito 5.
•

Ensino de pós-graduação, ministrando Programas de Doutorado e de
Mestrado (Stricto Sensu) e cursos de Especialização e MBA's (Lato Sensu).

•

Pesquisa através de Grupos cadastrados na Plataforma do CNPq, formados
por pesquisadores (professores, alunos e técnicos) que desenvolvem estudos
em diferentes áreas do conhecimento, com destaque para o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e para a existência dos Comitês
de Ética, Científico de Pesquisa e Científico de Iniciação à Pesquisa.

•

Extensão, desenvolvendo atividades de cunho acadêmico e social de forma
articulada ao Ensino e à Pesquisa, com a intenção de interferir na realidade.
Conta com parceiros brasileiros: do Governo, de Instituições Não
Governamentais e de Empresas, além de Organismos Internacionais.

•

Assistência Social, desenvolvendo programas, projetos e atividades
assistenciais, nas áreas de educação (concessão de bolsas), de saúde
(assistência psicológica, fonoaudiológica, fisioterápica) e de assistência social
(jurídica, pastoral, cultural, atendimento às pessoas com deficiência) entre
outros.
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CAPÍTULO 2º – PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
Este Capítulo apresenta o Projeto Pedagógico Institucional como instrumento
definidor das diretrizes pedagógicas que devem orientar as atividades acadêmicas e
científicas a que a UNICAP visa desenvolver no período 2017-2022. Contempla seções que
abordam: a análise do contexto socioeconômico e do ensino superior global, nacional e
local no qual a UNICAP está inserida; a indicação das políticas acadêmicas institucionais
da Universidade, englobando ensino, pesquisa, extensão; as políticas de atendimento aos
discentes; a política institucional de comunicação com a sociedade; a organização didáticopedagógica da instituição; e a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão.

2.1 Contextualização da UNICAP na atualidade
A UNICAP, uma instituição comunitária, jesuíta e de identidade e prática social
humanista, fundada em 1951, tem desempenhado um papel proativo na realidade social,
política, econômica, cultural e histórica de Pernambuco, com desdobramentos para o
Nordeste brasileiro, gerando transformações com equidade e justiça social. Por outro lado,
a instituição também recebe influências direta e indireta das várias realidades conjunturais,
nos âmbitos mundial, nacional e local.
O texto que se segue procura captar algumas das mudanças e tendências mais
importantes do ambiente do ensino superior e da conjuntura socioeconômica em escala
global, nacional e local que, de alguma forma, podem representar potenciais ameaças ou
oportunidades para a UNICAP.
No âmbito global verifica-se o panorama de mudanças sistêmicas que vêm
apontando para a possiblidade de uma nova configuração da Geopolítica e da
Geoeconomia, com a emergência de novos atores internacionais, tais como os BRICS
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), bem como no espectro do G20; em paralelo,
a perspectiva de recomposição estratégica dos EUA e Europa. Há indícios de que está
ocorrendo um processo gradativo de formação de uma ordem mundial tripolar, centrada na
União Europeia, China e os EUA, o que pode se refletir como oportunidades e ameaças no
âmbito do ambiente local e regional em que a UNICAP está inserida. Por exemplo, a
dinâmica do comércio mundial pode se concentrar na Ásia Pacífico resultando em menores
fluxos comerciais no Atlântico Sul; mas, também pode abrir oportunidades, com a
perspectiva de expansão da exploração de petróleo na faixa litorânea do Brasil, México e
Nigéria, o que representaria potencial do Complexo Portuário-Industrial de Suape se tornar
um importante Hub Port, abrindo múltiplas possibilidades de pesquisa e formação.
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Ainda no contexto geopolítico, merecem referência dois acontecimentos recentes
que podem ter reflexos significativos nas relações entre os países do mundo: a eleição de
Donald Trump para a presidência dos EUA e seus efeitos no comércio e relações
diplomáticas com o resto do mundo; e, o desligamento do Reino Unido da União Europeia,
o BREXIT e suas consequências, em particular para a Europa.
Outro aspecto relevante do ambiente externo é o acelerado processo de difusão
do desenvolvimento tecnológico no mundo, com reflexos em fortes movimentos de
reestruturação produtiva e mudanças profundas nas formas de produção e distribuição, no
padrão de consumo, no aumento relevante da produtividade e do nível de competitividade
e nas relações de trabalho. A velocidade e o impacto destas transformações estabelecem
para a UNICAP o desafio de estar em constante sintonia com as mudanças no mundo do
trabalho e de competitividade das empresas, com as novas frentes de pesquisa aplicada e
com os novos padrões de consumo.
Ainda no contexto mundial ressaltam-se importantes tendências/processos de
mudanças que vêm repercutindo de forma direta ou indireta nas instituições de
ensino superior (IES), e, por consequência, também exercendo influência no ambiente de
atuação da UNICAP. Entre essas destacam-se:

a)

Rápida e larga expansão do acesso ao ensino superior. A partir da década

de 1970, o número de estudantes matriculados na educação superior no mundo
quintuplicou, elevando-se de 28,6 milhões em 1970 para 152,5 milhões em 2007. A
expansão foi particularmente intensa entre 2000 e 2007 com a incorporação de 51,7
milhões de novos estudantes (UNESCO, 2009). Chama a atenção neste dinamismo o papel
dos BRICS. A China e a Índia, por exemplo, apresentaram, entre os anos de 1999 e 2012,
aumentos das matrículas do ensino superior, respectivamente, de 6 milhões para 32,5
milhões e de 8 milhões para 28,5 milhões; enquanto nos EUA, no mesmo período, a
expansão foi de 10 milhões para 20,9 milhões. No Brasil, o ritmo de crescimento foi menor,
mas importante, passou de 2,8 milhões (1999) para 7,2 milhões (2012) (UNESCO, apud
MORCHE, 2014).
b)

Mudanças no perfil do setor de educação superior, verificando-se: quebra

do monopólio geográfico, regional ou local, com o surgimento de novas forças competitivas;
mudança do modelo organizacional, de um sistema de faculdades e universidades voltadas
apenas às comunidades locais, para instituições que operam em um mercado global,
altamente competitivo e cada vez mais desregulamentado; Instituições mais especializadas
e centradas no aluno (e não no professor); Profissionalização da gestão, com a busca pela
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melhoria da produtividade dos serviços prestados; e significativa reestruturação, com
desaparecimento e fusão de Universidades; e maior interação entre IES, visando ao
intercâmbio de atividades e ao desenvolvimento de projetos comuns.
c)

Surgimento de instituições concorrentes, complementares e parceiras

das Universidades tradicionais, envolvendo: Universidades corporativas, patrocinadas
ou administradas por grandes empresas, visando à aprendizagem contínua e especializada
de seus quadros; Empresas instrucionais - instituições terceirizadas que prestam serviços
às universidades, através de contratos com indicadores e metas de resultados; Entidades
de intermediação, cuja função é fazer a ponte entre os provedores de educação superior e
os “consumidores”, objetivando apoiar, inclusive financeiramente, os futuros alunos; e
Organizações não-tradicionais, oriundas de outros segmentos da economia, tais como,
empresas de Tecnologia da Informação – TI, de entretenimento, bem como Organizações
Não-Governamentais – ONGs e do “terceiro setor” engajadas na educação, treinamento e
desenvolvimento profissional.
d)

Ampliação das relações da Universidade com a Sociedade. Além dos

papéis clássicos de ensino, pesquisa e extensão, as IES têm desempenhado outras
funções de interesse da sociedade (serviços de saúde e assistência, desenvolvimento
econômico, entretenimento etc.). Assim, as Universidades, como instituição, estão-se
tornando cada vez mais visíveis e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis e menos protegidas
diante dos agentes da sociedade, requerendo, portanto, novas formas de interação e
inserção com o ambiente externo.
e)

Processo de internacionalização e formação de redes de ensino

superior, observando-se tanto a expansão de grandes redes privadas de ensino superior,
quanto a formação de outras redes de ensino superior, a exemplo, das redes de IES
Comunitárias, no plano mundial, destaque para a Federação Internacional de
Universidades Católicas – FIUC e, no âmbito Latino-americano, para a Associação de
Universidades Confiadas à Companhia de Jesus na América Latina – AUSJAL. Vale
registrar, que a UNICAP faz parte da rede FIUC e da rede AUSJAL.
f)

Mudanças na natureza da prestação de serviços acadêmicos que passam

a ser cada vez mais voltadas para: utilização de uma aprendizagem continuada, em sintonia
com os requisitos de uma sociedade em constante mudança; maior interação com as
demandas do mundo produtivo (exemplo dos cursos in company) e da sociedade em geral;
e maior flexibilidade no aprendizado, compatível com as necessidades e exigências das
pessoas, cujo exemplo mais emblemático tem sido a difusão do ensino a distância (EaD).
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g)

Transformações no modo de execução das atividades acadêmicas, com

a Universidade do século XXI, absorvendo alterações fundamentais nos modos específicos
de execução das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com destaque para os
métodos de ensino-aprendizagem e a renovação dos papéis dos professores no processo
de aprendizagem em função das novas tecnologias e do surgimento de uma “geração
digital”, com demandas por novos processos e relacionamentos.

No plano nacional ressaltam-se as mudanças recentes ocorridas na economia
brasileira, cuja trajetória revelou uma fase de crescimento seguida de outra de
retração. A primeira fase corresponde aos anos de 2004 a 2012, quando ocorreu um
importante processo de crescimento da economia, acompanhada de relevante melhoria do
padrão social. Todavia, a partir de 2013, começa a configurar-se um processo de
desaceleração sistemática da economia com um claro aprofundamento em 2015.
O momento atual da economia brasileira (2017) é de instabilidade e crise. Este
contexto impõe e deverá impor medidas de ajustes por parte das IES, mas, por outro lado,
revela a possiblidade de implementar medidas criativas e ousadas para contornar o
momento de crise e, sobretudo, se preparar para o momento pós-crise, num cenário em
que certamente as IES deverão ter um papel fundamental para o desenvolvimento.
No que concerne às tendências e transformações relevantes do ensino superior
brasileiro dos anos recentes e em curso, ressaltam-se:

a)

Em alinhamento com a perspectiva mundial, a ocorrência de forte expansão

das matrículas do ensino superior no Brasil verificadas nos últimos 20 (vinte) anos.
Se tomarmos os dados referentes às matrículas da graduação, entre 1995 e 2015, ocorreu
relevante crescimento no número total de matrículas na graduação (presenciais e a
distância), que passou de 1.759.703, em 1995, para 6.379.299, em 2010, um aumento,
portanto, da ordem de 262,5% no espaço de tempo de quinze anos. Em 2015, o número de
estudantes matriculados alcançou o patamar de 8.027.297. (Censo da Educação Superior,
INEP/MEC, 2015).
Os universitários, em 2015, estavam distribuídos em 32 mil cursos de graduação,
oferecidos por 2.364 IES – 295 públicas e 2.069 particulares. As universidades são
responsáveis por 53,2% das matrículas, enquanto as faculdades concentram 28,1%.
Na expansão recente do ensino superior merece destaque o ritmo bem mais elevado
de crescimento das matrículas em instituições privadas, fato que resultou na elevação de
sua participação no total das IES de 60,3%, em 1995, para o patamar de 75,7%, em 2015.
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Contribuiu para a forte expansão do ensino superior nos anos recentes, no Brasil, a
maior disponibilidade de financiamento estudantil e de bolsas de estudo. De um lado, a
demanda pelo ensino superior privado cresceu pelo forte estímulo de pacotes de
financiamento (FIES, ProUni); e, de outro, a ampliação do ensino superior público, que,
embora em um ritmo menor que as IES privadas, ocorreu a partir da implantação do REUNI
e da expansão de contratos de gestão. O momento atual, no entanto, é de retração de
recursos e de mudanças dos modelos vigentes, um importante desafio para gestão das
IES.
b)

A expansão das IES foi acompanhada por um novo padrão de

desenvolvimento do sistema de educação superior, com a vigência de intensos e
crescentes processos de:Oligopolização, com a criação de grandes conglomerados, que
passaram a ter o controle de parte considerável do mercado da educação superior do país;
Financeirização, com expansão de grupos empresariais de capital aberto e/ou financiados
por fundos de investimento; Internacionalização, com a participação de capital estrangeiro
nas mantenedoras ou nas empresas educacionais, remetendo à desnacionalização de
parte da educação superior no País; e Mercantilização, tendência a transformar a educação
em um grande “negócio”, em que os estudantes viram clientes-consumidores e a
organização do setor como atividade comercial.
c)

Contínuo processo de diversificação, em termos de: Tipologia de

instituições de ensino superior (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN
- Lei 9.894, de dezembro de 1996, sinalizou para a diversificação de tipos de IES:
Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Faculdades Integradas, Institutos e
Escolas Superiores, Centros de Educação Tecnológica); Modalidades terminais (diplomas
e certificados); Modalidades de Cursos e programas de ensino (a distância, semipresenciais
e presenciais); e Formas e modalidades de organização institucional e acadêmica (como a
formação voltada para atender a campos específicos do mercado de trabalho, com duração
média menor (sequenciais, por exemplo).
d)

No que concerne às modalidades de cursos, ressalta-se a tendência dos

anos recentes de crescimento do ensino a distância - EaD. Até 2002, as instituições de
ensino a distância, em nível de graduação, eram pertencentes, basicamente, ao setor
público; a partir de 2003 ocorre um aumento crescente da participação do setor privado na
oferta da EAD.
e)

Rápida expansão do número de estabelecimentos de ensino superior no

interior, via novos campi de Universidades Federais e Estaduais; bem como do ensino
privado. Também se destaca a disseminação dos Institutos Federais de Educação, Ciência
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e Tecnologia – IFs. No Nordeste, a interiorização tem gerado efeitos relevantes para
algumas cidades, que passaram a reter mais talentos, gerando mais massa crítica e suporte
aos setores produtivos locais.
f)

Difusão da cultura da avaliação. Antes restrita à pós-graduação, os

processos avaliativos regulados ou a cargo do Governo Federal se ampliaram, a exemplo
das provas do ENADE e das sistemáticas avaliações externas realizadas pelo MEC.
g)

Mudança importante, em especial para o conjunto das IES comunitárias, as

oportunidades abertas com a aprovação da chamada Lei das Comunitárias (Lei nº
12.881, de 12 de novembro 2013). Nessa lei, chamam atenção dois aspectos que podem
se constituir em oportunidade de desenvolvimento para as IES Comunitárias: maior clareza
na definição, qualificação, prerrogativa e finalidade das Instituições Comunitárias de
Educação Superior; e a possibilidade de se ter maior acesso aos editais de órgãos
governamentais de fomento.
h)

Outro destaque foi o crescimento da modalidade de educação profissional

e tecnológica. A Lei nº 11.892, de 29/12/2008 redesenhou a rede federal de educação
profissional e tecnológica então existente no Brasil, cabendo ressaltar a materialização dos
IFs. Os cursos tecnológicos são responsáveis por 13,6% das matrículas na educação
superior. Entre 2003 e 2013, a matrícula destas instituições saltou de 115 mil para quase
um milhão, o que representa crescimento médio anual de 24,1%.
i)

No

ensino

de

Pós-graduação,

houve

relevante

crescimento

e

diversificação de cursos, em que pese ainda se encontrar bem aquém do padrão de
outros países. O número de cursos de mestrado e doutorado mais que dobrou, de 1439
programas em 2000 para 3486 em 2013. Não obstante, a qualidade geral da pós-graduação
ainda está aquém das necessidades do País. Segundo avaliação feita pela CAPES em
2013, dos mais de 3,4 mil programas existentes apenas 145 programas receberam conceito
sete, a maior nota oferecida pela instituição.
j)

Em relação à pesquisa, verificam-se avanços, sobretudo na existência de

importantes fontes de fomento Federal e Estadual à CT&I, destacando-se o CNPq, a
FINEP, a CAPES, o BNDES e as agências locais de fomento à pesquisa, a exemplo da
FACEPE – Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. No entanto, o
volume dos recursos de fomento aos projetos de pesquisa e a concessão de bolsas, apesar
de terem crescido nos últimos anos, ainda não atendem às necessidades, havendo na
atualidade, uma maior restrição no acesso ao financiamento e crédito.
k)

Potencial de expansão da demanda por extensão, com destaque para

vocação das IES Comunitárias. A extensão possibilita a formação do profissional cidadão
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e se credencia, cada vez mais, junto à sociedade, como espaço privilegiado de produção e
difusão do conhecimento significativo para a superação das desigualdades sociais
existentes, como prática acadêmica que interliga a Universidade nas suas atividades de
ensino e de pesquisa, com as demandas da maioria da população. As IES Comunitárias,
até pela vocação que possuem, vêm gradativamente se constituindo como as principais
instituições que atuam nesta atividade. Também merece lembrança o potencial que as IES
possuem, de uma maneira geral, para prestação de serviços. O quadro mais recente do
ensino superior brasileiro, de 2014 até o ano de 2016, sugere uma importante preocupação
dos efeitos que a conjuntura econômica adversa, pela qual passa o País, pode significar
em temos de dificuldades de expansão do sistema de ensino superior; e, expectativas em
torno de ajustes e redefinições da política nacional de ensino superior e do padrão de
financiamento e crédito deste sistema.

No âmbito do estado de Pernambuco, ambiente mais imediato de atuação da
UNICAP, importantes mudanças ocorreram do ponto de vista da economia local. No
início deste século XXI, após conviver em contexto de grandes dificuldades por duas
décadas, a economia pernambucana passou a dar sinais de entrada em um novo ciclo de
crescimento e a apresentar relevantes transformações na sua base produtiva, ressaltando
a retomada do setor industrial, tanto na construção civil quanto na indústria de
transformação.
Assim, o novo bloco de investimentos que surgiu, concomitante a um ambiente
macroeconômico nacional favorável ao crescimento da economia, acabou também
deflagrando um processo de mudanças significativas na base produtiva estadual,
implicando: a diminuição do peso relativo do setor sucroalcooleiro na base produtiva local;
o surgimento de novas atividades (como as indústrias de Petróleo & Gás, de Construção
Naval, Automobilística, Farmacoquímica e de Fabricação de Equipamentos e Materiais
voltados para a Energia Eólica); a redefinição de segmentos tradicionais (como o de
Produtos Alimentares e Bebidas, Têxtil, Metalmecânica, Material Elétrico); e a consolidação
das atividades de Serviços na base econômica estadual, destacando-se os “Serviços
prestados às empresas”, “a “Economia Criativa” e o “Varejo Moderno”.
Como consequência desses processos também se vislumbrou a perspectiva de
adensamento de cadeias produtivas tradicionais e novas, com possibilidade de impactar no
tecido produtivo pernambucano em geral, com potencial de alcançar pequenas e médias
empresas e de se estimular a tendência de interiorização do desenvolvimento.
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Na perspectiva do ensino, pesquisa e extensão universitária, esse ciclo de
crescimento e de significativas transformações na base produtiva e infraestrutural do estado
abriram, nos últimos anos, importantes “brechas” de oportunidades, para oferta de cursos,
treinamentos e pesquisas voltadas para segmentos como os de petróleo, gás, off shore e
naval; de energia renovável; de farmacoquímica; de engenharia de alimentos; de
metalmecânica e mecatrônica, entre outros; bem como, nas áreas de serviços de tecnologia
da informação e economia criativa e comércio exterior e relações internacionais.
Além das tendências diretamente ligadas à dimensão econômica, outras tendências
de âmbito social, demográfico, tecnológico, ambiental e especial também merecem
referência como condicionantes importantes do contexto estadual em que a UNICAP atua
e que deverá atuar nos próximos anos, entre as quais podem ser destacadas:

a)

Mudanças no perfil da população, com a presença proporcionalmente cada vez
maior de idosos, ao mesmo tempo que tende a diminuir a proporção de
população em idade escolar.

b)

Tendência gradual de valorização do Meio Ambiente, com o estado tendo
potencial para geração de energia eólica e solar. Verifica-se ainda a
oportunidade de estudos e pesquisas voltadas para revitalização das bacias
hidrográficas, com aproveitamento racional (inclusive econômico), bem como
oportunidades para estudos e projetos voltados à análise de impacto ambiental.

c)

Em termos territoriais, merecem referência: o fortalecimento das cidades de
médio porte do interior, como polo de serviços, com destaque para Caruaru e
Petrolina (polos regionais).

d)

Ainda no âmbito territorial, chamam a atenção as mudanças em curso que
apontam na perspectiva de espraiamento da metrópole recifense, com
potencial de crescimento na direção norte, embalado pela presença de polos
automotivos, de bebidas, vidreiro e de produção de hemoderivados; e na
direção sul, polarizada pelo Complexo Portuário-Industrial de Suape, que
abriga mais de 100 (cem) empreendimentos produtivos.

e)

Na cidade do Recife, vislumbra-se a oportunidade de fortalecimento do seu
centro expandido, tendência relevante para UNICAP, que nele se localiza; e
a perspectiva de consolidação de atividades ligadas ao terciário, a
exemplo das áreas de tecnologia da informação e comunicação – TIC, varejo
moderno, serviços de logística, de consultoria, de assistência técnica e
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manutenção etc., bem como as áreas de saúde e educação. Todos com
potencial de demanda para o ensino superior (graduação e pós-graduação).

Em termos das principais tendências/transformações no ensino superior no estado
de Pernambuco, ambiente mais imediato de atuação da UNICAP, vale destacar a
importante expansão apresentada nos últimos anos.
Dados do INEP-MEC indicam que, entre 2003 e 2013, houve um crescimento médio
anual de 6,6% a.a. do número de matrículas no estado, uma taxa superior à verificada para
o conjunto do Brasil que foi de 4,7% a.a.; e ligeiramente abaixo da taxa média anual do
Nordeste (7,5% a.a.). Chama atenção, a forte ampliação do ensino superior privado, com
uma taxa média anual quase o dobro da observada no País, e três vezes maior que a taxa
média de crescimento do ensino superior público estadual. Vale registrar que a UNICAP
contribui com 4,4% do total de matrículas em Instituições de Ensino Superior de
Pernambuco (e 7,1% das IES privadas).
Vale lembrar que a UNICAP, além de disputar em um mercado com maior oferta
geral de vagas, concorre também com IES que apresentam mensalidades mais baixas,
entre outros fatores pelo fato de não serem Universidades (instituições que arcam, pela
infraestrutura que disponibilizam e pelas exigências do MEC, com custos maiores). Além
disso, a partir de 2014 verifica-se uma conjuntura econômica desfavorável.
Outra característica recente do ensino superior de Pernambuco diz respeito ao
desequilíbrio entre a oferta e a demanda no ensino superior. A relação ingressos e número
de vagas ofertadas pelas IES apresentou queda entre 2003 e 2013 no Brasil, Nordeste e
Pernambuco, com as IES privadas registrando retração ainda maior. No caso de
Pernambuco ressalta-se a queda acentuada no total das IES. Na UNICAP, a relação entre
número de ingressos e número de vagas em 2013 foi de 81%, ainda bem acima da média
de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil.
Outra característica da evolução recente do ensino superior no estado, também
seguindo a tendência, nacional, foi um intenso processo de interiorização, nos últimos anos,
em cidades como: Caruaru (no Agreste) e Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada (no Sertão).
Esta expansão ocorre tanto pela via do ensino presencial como pelo ensino a distância
(EAD).
Ainda como tendência geral do sistema de Ensino Superior em Pernambuco,
também seguindo tendência mundial e nacional, merece menção, não obstante a
perspectiva de massificação do ensino, o espaço para o crescimento da oferta de cursos
de qualidade e excelência acadêmica, bem como do ensino voltado para o mercado. Nesse
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sentido, a tradição, estrutura instalada e, sobretudo, o quadro de professores e o
reconhecimento no mercado de alguns dos cursos da UNICAP tendem a ser diferenciais
importantes em um mercado cada vez mais exigente. A Tabela 1 é representativa da
evolução do percentual de mestres e doutores da UNICAP em relação à média no Brasil,
Nordeste e Pernambuco.
Tabela 1 – Número de Mestres e doutores em relação ao total de Docentes e Doutores em
relação ao total de Docentes, Brasil, Nordeste e Pernambuco - 2003 e 2013
2003
Mestres +
Doutores / Total
de Professores
(%)
56,8

2013

2003

2013

Mestres + Doutores
/ Total de
Professores (%)

Doutores / Total de
Professores (%)

Doutores / Total de
Professores (%)

72,6

20,9

32,8

Nordeste

52,1

69,7

16,5

28,9

Pernambuco

54,8

70,4

27,4

29,9

...

90,5

...

36,9

Área
Geográfica
Brasil

UNICAP
FONTE: INEP

2.2 Políticas Acadêmicas Institucionais
2.2.1 Políticas para o Ensino de Graduação
O ensino de graduação, na Universidade Católica de Pernambuco, instituição
comunitária que busca a qualidade acadêmica na perspectiva da excelência humana, tem
como uma de suas diretrizes básicas a articulação com a pesquisa e a extensão, o que
pressupõe o desenvolvimento de práticas acadêmicas voltadas à apropriação, à produção,
à interpretação e à aplicação do conhecimento em ações transformadoras. Esse
direcionamento remete à formação de profissionais socialmente comprometidos com
valores éticos e humanísticos e capazes de intervir, de forma inovadora e criativa na
realidade.
Nessa direção, os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológico devem pautar o
seu trabalho, tendo por lastro a inclusão social, no respeito à diversidade, ao meio
ambiente, aos direitos humanos, à igualdade étnico-racial, abordando essa temática quer
de forma transversal, quer como componente curricular. Para tanto, os cursos devem adotar
procedimentos metodológicos que estimulem e favoreçam a criação e o desenvolvimento
de novas formas de agir em contraposição às práticas instaladas nas diversas profissões
para as quais estão sendo preparados.
Articula-se a necessidade de incrementar práticas pedagógicas inovadoras à
necessidade de estimular nos alunos o comportamento proativo, idealizador e executor de
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novos projetos profissionais e de vida. Caminhar nessa direção exige adotar a
interdisciplinaridade como princípio pedagógico, contribuindo para que os alunos conheçam
e analisem a realidade sob diferentes prismas e tenham condições de integrar teoria e
prática, objetivando criar soluções mais efetivas para os problemas da realidade.
Diante de tais diretrizes, a UNICAP pretende desenvolver, no período de 2017 a
2022, iniciativas de naturezas técnica e pedagógica voltadas para a busca da aprendizagem
significativa, da organização do fluxo curricular por competências e para o aproveitamento
das novas tecnologias nos processos acadêmicos.
A seguir, são apresentadas as ações e respectivas metas e atividades referentes ao
ensino de graduação que correspondem ao horizonte de abrangência deste PDI.

Ação I – Revisar e Ampliar o Portfólio de Oferta dos Cursos de Graduação
Meta 1: Aumentar o número de alunos matriculados na graduação para, aproximadamente,
14.000 (quatorze mil) e ofertar, pelo menos, 6 (seis) novos cursos de graduação, até o final
de vigência do PDI.
Atividades
- Realizar análise da oferta, número de alunos e relação candidato/vaga de todos os cursos
de graduação nos últimos 10 (dez) anos.
- Proceder análise das tendências locais, nacionais e internacionais da demanda por cursos
superiores nos últimos 5 (cinco) anos e identificar oportunidades para a UNICAP.
- Desenvolver e implementar uma metodologia de análise de custos dos cursos de
graduação.
- Identificar oportunidades de cursos de graduação in company através de pesquisa em
organizações públicas e privadas do Recife.
- Revisar e implementar ações de otimização da receita e dos custos nos cursos de
graduação.
- Atualizar os PPCs já existentes, com foco em metodologias inovadoras e nos diferenciais
apontados pelas Coordenações dos Cursos e pesquisas realizadas.
- Elaborar os PPCs dos novos cursos de graduação que deverão ser implementados até
2022.

Ação II – Atualizar práticas docentes
Meta 2: Implantar, em 2018, o plano de atualização das práticas pedagógicas dos cursos
de graduação, elaborado em 2017, assegurando, até o final da vigência deste PDI, o
atendimento de 100% dos professores.
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Atividades
- Formular o plano de atualização das práticas pedagógicas dos cursos de graduação,
identificando ações que contemplem estudos sobre os PPCs, sob a coordenação dos
NDEs.
- Desenvolver o plano de atualização das práticas pedagógicas dos cursos de graduação,
envolvendo atividades presenciais, semipresenciais e a distância, tais como: cursos,
minicursos, oficinas pedagógicas, conferências, palestras, relatos de experiências,
discussões temáticas, entre outras.
- Implantar uma sistemática de registro de atividades inovadoras desenvolvidas nos cursos.
- Socializar as experiências em apresentações orais e publicações.
- Avaliar o plano de atualização das práticas pedagógicas a partir da visão dos principais
protagonistas: professores e alunos.
Ação III – Aprimorar a qualificação dos cursos de graduação
Meta 3: Garantir o aperfeiçoamento do desempenho dos cursos de graduação, de modo
que seja elevado para 30% o percentual de cursos com resultados positivos (Notas 4 e 5)
no CPC – Conceito Preliminar de Curso (2017, 2018, 2019) e, no triênio (2020, 2021, 2022)
60% dos cursos alcancem resultados positivos (Notas 4 e 5) no CPC – Conceito Preliminar
de Curso.
Atividades
- Realizar estudo sobre a realidade de cada curso, a partir dos resultados da autoavaliação
institucional e das avaliações externas, considerando os indicadores de qualidade do INEP.
- Formular um plano de ação de aprimoramento do desempenho dos cursos a partir do
diagnóstico realizado.
- Realizar um estudo sobre as principais causas de evasão dos cursos de graduação.
- Analisar o perfil do egresso, com foco em dados sobre empregabilidade, considerando
informações oriundas das avaliações da CPA.
- Fortalecer os mecanismos de integração entre a UNICAP e o mundo do trabalho, com
vistas a ampliar as possibilidades do estágio curricular obrigatório e não obrigatório.
2.2.2 Políticas para o Ensino de Pós-graduação
Pós-graduação Stricto Sensu

Tendo como princípio a busca pela qualidade, o ensino de pós-graduação da
UNICAP considera no seu processo formativo as mudanças que ocorrem na realidade local,
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regional e mundial, dialogando com as novas tecnologias comunicacionais e
informacionais.
Frente a isso, esforça-se para promover uma formação que responda as novas
demandas do ensino para pós-graduação, através de uma formação científica, cultural e
profissional, ampla e aprofundada, nas diferentes áreas do conhecimento.
A Universidade oferece 9 (nove) programas de pós-graduação, sendo: Mestrado e
Doutorado em Psicologia Clínica (nota 4), Mestrado e Doutorado em Direito (nota 4),
Mestrado em Desenvolvimento de Processos Ambientais (nota 4), Mestrado e Doutorado
em Ciências da Linguagem (nota 5), Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião (nota
4), Mestrado em Teologia (nota 3), Mestrado em Engenharia Civil (nota 3), Mestrado
profissional em Indústrias Criativas (nota 3) e Mestrado profissional em História (nota 3).
Os Programas têm como alvo promover o desenvolvimento de competências em
nível de Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado, para atuar na pesquisa
científica, tecnológica e na docência no ensino superior. Em relação à pesquisa, tem
assumido compromissos com parcerias estrangeiras para consolidar o seu processo de
internacionalização. Procura, ainda, a inserção dos alunos em projetos de pesquisa de
âmbito nacional e internacional. No que diz respeito à docência no ensino superior, vem
investindo no processo acadêmico a fim de garantir a indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão. Na qualidade de instituição comunitária de ensino superior, a
UNICAP tem desafios a enfrentar, como manter a qualidade no ensino e consolidar áreas
de pesquisa nas quais ainda não alcançou a excelência pretendida. Diante disso, a UNICAP
tem como horizonte para a Pós-Graduação investir na consolidação dos Programas
existentes para que possam atingir a qualidade tendo como referência os critérios
estabelecidos pela CAPES. Para isso, a universidade criou a Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-graduação – Propesp.
A Propesp dispõe de um consultor com ampla experiência em avaliações da CAPES
para acompanhar os programas indicando caminhos que contribuirão para fortalecê-los e
orientar na elaboração de novos Aplicativos de Propostas de Cursos Novos – APCNs,
ampliando, assim, os programas.
A UNICAP tem estimulado a inovação em seus programas institucionais (Grupos de
Pesquisa e Programas de Iniciação Científica), nos programas stricto sensu, nos cursos de
especialização e graduação, na prestação de serviços, nos processos internos e nas
demais atividades desenvolvidas.
Pós-graduação Lato Sensu
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Os cursos têm a finalidade de oferecer estudos aprofundados em determinado
campo do conhecimento científico ou artístico, técnico ou tecnológico a candidatos
graduados em ensino superior com vistas ao aprimoramento da sua atuação profissional.
Dizem respeito às funções voltadas para aspectos da especialização que remetem
a aquisição, desenvolvimento continuado, bem como “expertises” adicionais em
determinado setor da área de conhecimento ou atuação profissional.
A educação continuada na UNICAP é desenvolvida através de projetos de cursos
construídos pelas unidades acadêmicas em consonância com as políticas institucionais do
PDI, acompanhada pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.
Os referidos projetos dos cursos são submetidos à análise e aprovação dos
colegiados dos cursos de graduação e conselhos dos centros dos respectivos cursos, bem
como, do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e homologados pelo
CONSUPE – Conselho Superior.
As atividades são realizadas pela assessoria de Pró-reitoria de Pesquisa e Pósgraduação, setor que dá suporte acadêmico e administrativo para a realização dos cursos
Lato Sensu.
Constata-se a importância estratégica da Pós-graduação Lato Sensu para o Estado
e a sociedade brasileira na atualidade, objetivando a formação de qualidade de quadros de
profissionais, de modo a contribuir para o desenvolvimento socioeconômico regional.
Assim, a oferta de cursos contempla as áreas de Tecnologia, Gestão e Inovação,
Engenharia, Saúde, Educação, Direito, entre outros. Tais cursos são ofertados de modo
presencial na UNICAP ou fora de sede programados em municípios do estado ou em outros
estados do Nordeste.

Ação IV – Implantar novos cursos de Pós-graduação
Meta 4: Ofertar à sociedade, até 2022, 7 (sete) novos cursos de mestrado, sendo 6 (seis)
profissionais e 1 (um) acadêmico, 2 (dois) doutorados e 15 (quinze) cursos de pósgraduação lato sensu na modalidade presencial.
Atividades
- Analisar a sustentabilidade dos cursos lato sensu existentes e a demanda do mercado
para o oferecimento de novos cursos.
- Criar e consolidar grupos de pesquisa no âmbito dos cursos potencialmente candidatos a
oferecer mestrados profissionais.
- Desenvolver mecanismos de incentivo à produção acadêmica e técnica de docentes da
casa indicando projeção de custos.
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

35

- Promover oficinas sobre como estruturar e desenvolver projetos de pesquisa
institucionais, com foco especificamente voltado aos cursos potencialmente candidatos a
oferecer mestrado profissional no futuro.
- Formular e implementar política de incentivo a pesquisa com horas destinadas para esse
fim, de acordo com critérios de produtividade e titulação dos docentes.
- Fomentar o desenvolvimento da produção técnica e acadêmica dos docentes vinculados
aos cursos que são potenciais candidatos a oferecerem mestrado profissional, por meio de
políticas internas de incentivo e de oferta de plataformas próprias.
- Desenvolver modelos/projetos de cursos e financiamento da pós-graduação stricto sensu,
em articulação com os cursos lato sensu.
- Elaborar os projetos pedagógicos dos novos cursos de mestrado e doutorado.

2.2.3 Políticas para a Pesquisa
A pesquisa na UNICAP é gerenciada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação e pela Coordenação Geral de Pesquisa. Na Universidade, a pesquisa é
desenvolvida por professores inseridos em Grupos de Pesquisa e Programas de Iniciação
Científica que investem no desenvolvimento de uma política própria para a Ciência,
Tecnologia e Inovação, de modo a incorporar princípios de sustentabilidade nas propostas
e práticas de pesquisas.
A pesquisa é entendida como indissociável do ensino e da extensão, é um processo
de produção do conhecimento que visa à produção, ampliação e o aprofundamento do
conhecimento científico e tecnológico, articulado com o ensino e a extensão, na medida em
que também qualifica os aprendizados desenvolvidos na graduação e pós-graduação.
Objetiva incrementar ações que, ao viabilizarem integração entre ensino, pesquisa e
extensão, possibilitem desenvolver projetos de intervenção que priorizem o bem-estar da
sociedade, privilegiando as áreas de saúde e educação, além das inovações tecnológicas.
A pesquisa na UNICAP tem se preocupado em encontrar respostas inovadoras que
possam contribuir para o desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional. Diante
disso, entende que, para garantir a qualidade na pesquisa, o investimento no fomento à
pesquisa é imprescindível. Nessa direção, orienta e apoia a captação de recursos externos
para pesquisa, incentivando o corpo docente para concorrer em editais públicos de modo
a ampliar a capacitação de recursos em agências de fomento à pesquisa.
O reconhecimento da sociedade, das universidades parceiras estrangeiras, dos
órgãos de fomento nacionais, tem sido muito importante para o desenvolvimento de
diversos pesquisadores, que se inserem na pesquisa e na iniciação científica.
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As pesquisas têm contribuído para indicar soluções de problemas relevantes à
sociedade local, nacional e internacional, apontando na direção de formação de um polo
importante e necessário na atividade de pesquisa para a região e o país, na busca de uma
política de excelência, articulada aos critérios estabelecidos pelas áreas de conhecimento
do CNPq em que a universidade se insere.
O corpo docente qualificado da instituição, formado por professores reconhecidos
nas suas áreas, tem possibilitado à pesquisa diálogos com instituições estrangeiras de
diferentes países, processo importante para a internacionalização da UNICAP.
A UNICAP, na busca por excelência com sustentabilidade, tem ampliado as áreas
de formação de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu); tem incentivado a
produção acadêmica; apoiado professores com pesquisas e participação em eventos
internacionais; investido na divulgação de trabalhos qualificados e motivado os
pesquisadores para realização de pesquisa em rede, de modo a estimular e fomentar redes
e programas temáticos interdisciplinares.
Orienta-se pela interdisciplinaridade, relação com a realidade local, definição coletiva
de prioridades, postura ética, garantida pela presença dos comitês (Científico, Iniciação
Científica, Ética com seres humanos e animais), autonomia teórico-científica, articulação
interinstitucional e qualificação profissional.
Em resposta ao PDI e ao Planejamento Estratégico Institucional, está em curso à
elaboração do Plano de Incentivo à Pesquisa que visa, primordialmente, consolidar a
pesquisa para que alcance a excelência pretendida pela UNICAP nas diversas áreas do
conhecimento. Tal planejamento apresenta como meta o aumento quantitativo e, em
especial, qualitativo dos indicadores de pesquisa da UNICAP, com atenção especial ao
Programa de Iniciação Científica, buscando a participação efetiva de alunos vinculados a
todos os cursos dos diversos centros na UNICAP.

Ação V – Implantar o Plano para a área de Pesquisa
Meta 5: Institucionalizar a pesquisa, através da implantação de um plano voltado para a
graduação e a pós-graduação, de modo que até 2019, 25% dos professores de cada curso
de graduação desenvolvam atividades de pesquisa e todos os cursos de graduação tenham
bolsistas e/ou voluntários de Iniciação Científica.
Atividades
- Realizar um diagnóstico das atividades de pesquisa com ênfase no desempenho dos
Grupos de Pesquisa.
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- Eleger as áreas prioritárias para a pesquisa (considerando as já consolidadas, em
consolidação e a explorar).
- Elaborar um Plano para a área de Pesquisa para os próximos 10 (dez) anos.
- Criar novos Grupos de Pesquisa.
- Aumentar gradualmente o número de bolsistas e voluntários de Iniciação Científica.
- Criar condições para a consolidação, junto ao CNPq, dos grupos de pesquisa, em especial
os ligados à pós-graduação stricto sensu.
- Divulgar os resultados de pesquisa em meios de alto impacto.
- Apoiar a divulgação dos resultados para a população em geral, fortalecendo a ligação
entre pesquisa e extensão.
- Formar núcleos de pesquisa integrando grupos, na perspectiva de formação de centros
de pesquisa.

Ação VI – Implementar política de parcerias externas e captação de recursos para
promoção da área de pesquisa
Meta 6: Ampliar em 40%, as parcerias externas para promoção e financiamento das
atividades de pesquisa na UNICAP, até 2022.
Atividades
- Formular e implantar diretrizes financeiras de apoio a investimentos em projetos de
pesquisa.
- Criar equipes de apoio a elaboração de projetos de captação de recursos.
- Implementar uma sistemática de orientação e suporte para elaboração de projetos de
pesquisa, visando à obtenção de fomento.
- Realizar oficinas para divulgação junto à comunidade acadêmica dos novos modelos de
projetos de pesquisa.
- Identificar e divulgar junto às áreas de pesquisa editais.
- Acompanhar e avaliar a sistemática de captação de recursos e o desenvolvimento de
acordos e parcerias.

Ação VII – Fortalecer as Cátedras existentes e avaliar a implantação de novas

- Cátedra Francisco Brennand
A Cátedra Francisco Brennand resulta do convênio estabelecido entre a UNICAP e
o Serviço Cultural do Consulado Francês do Recife. Tem um caráter multidisciplinar de
estudos, pesquisas e atividades culturais e propõe-se congregar pesquisadores e artistas
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em torno das temáticas da criação, do arcaico, do sagrado, da crueldade e da sexualidade,
com base na obra de Francisco Brennand.
O propósito é fazer dialogar a pesquisa científica com atividades artísticas e culturais.
No que diz respeito à pesquisa torna, inicialmente, objeto de estudos as pulsões arcaicas
do ser humano, abrindo uma perspectiva inovadora na pós-graduação da UNICAP.
Quanto ao campo da cultura, a Cátedra promoverá estudos e atividades, firmando
parcerias com centros culturais e educacionais da região nordestina e estabelecendo redes
de colaboração com instituições estrangeiras, como a Université Catholique de L’Ouest
(UCO) e a Université Paris-Diderot/Paris 7 (com as quais a UNICAP já tem convênio) e com
outras universidades.

Meta 7: Assegurar a implantação da Cátedra de Pesquisa Francisco Brennand, no prazo
de vigência do PDI, como uma instância articuladora de pesquisas e atividades culturais.
Atividades
- Dotar a Cátedra de um espaço físico de funcionamento e proceder a seu lançamento
oficial.
- Desenvolver atividades de pesquisa e de cultura.
- Consolidar projetos de pesquisas que estão em andamento e desenvolver novos projetos.
- Apresentar o projeto da Cátedra à UNESCO.
- Criar uma linha temática alusiva ao trabalho da Cátedra no Programa de Pós-graduação
em Psicologia Clínica.
- Articular trabalho da Cátedra com artistas e centros culturais, tanto brasileiros quanto
internacionais.

- Cátedra UNESCO/UNICAP – Dom Hélder de Direitos Humanos
A Cátedra UNESCO / UNICAP Dom Helder de Direitos Humanos é um núcleo
interdisciplinar da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) que congrega
docentes, técnicos-administrativos e discentes da IES e de outras instituições públicas ou
privadas que desenvolvam projetos de pesquisa, de extensão, de cooperação e assessoria
técnica e de ensino na área de direitos humanos.
A UNICAP, engajada na promoção de direitos humanos, com a Cátedra, reforça os
valores de humanismo e justiça que inspiram a prática educativa dos cursos de ensino
superior, constituindo-se, desse modo, uma referência nacional na temática, a partir da forte
cultura jurídica do Estado de Pernambuco.
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Assim, a Cátedra Dom Helder de Direitos Humanos constitui um espaço de reflexão
e experimentação das possibilidades de realização de direitos para amplos setores da
sociedade, visando a concretizar a aspiração de Dom Helder Câmara da paz e da justiça
social.

Meta 8: Implementar a Cátedra Dom Hélder de Direitos Humanos de modo que, no final de
vigência deste Plano, o objetivo de trabalhar a temática dos direitos humanos no ensino, na
pesquisa e na extensão, seja concretizado.
Atividades
- Promover atividades de aperfeiçoamento profissional de eventos científicos na área de
Direitos Humanos.
- Firmar convênios e contratos de cooperação e de assessoria técnica com órgãos públicos
e entidades civis na área de Direitos Humanos.
- Acompanhar e incentivar o desenvolvimento de políticas públicas sobre direitos humanos.
- Produzir e colaborar na produção de materiais educativas alusivos à temática.
- Apoiar os cursos de graduação no sentido de trabalhar a questão dos Direitos Humanos
de forma transversal.
•

Cátedra Chiara Lubich (UNICAP/ASCES)

A Universidade Católica de Pernambuco e a Associação Caruaruense de Ensino
Superior - Asces que mantêm, desde vários anos, estreita ação colaborativa no campo
acadêmico, visando a atingir objetivos ligados à formação humanista dos seus estudantes
e da comunidade universitária, fundaram, no dia de 25 de março de 2015, a Cátedra Chiara
Lubich de Fraternidade e Humanismo, uma instância acadêmica destinada a fomentar os
estudos e pesquisas em torno das temáticas Fraternidade e Humanismo, baseados nos
pensamentos da fundadora do Movimento dos Focolares, Chiara Lubich.
A instância leva o nome de Chiara Lubich por sua notável contribuição para a difusão
da fraternidade universal e sua atuação pela paz e pela unidade dos povos, religiões e
culturas, reconhecida pelo Prêmio Unesco Educação para a Paz, 1996. A fundadora possui
mais de 100 (cem) publicações e 16 (dezesseis) títulos de Doutora Honoris
Causa outorgados por universidades de todo o mundo, com destaque para o concedido
pela própria UNICAP, em 1998.
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Meta 9: Consolidar, até o final de vigência do PDI, a Cátedra Chiara Lubich de Fraternidade
e Humanismo como espaço de estudos e pesquisas transdisciplinares nas áreas de
fraternidade e humanismo.
Atividades
- Realizar cursos de extensão, seminários e outros eventos científicos contemplando linhas
de engajamento socioeconômico.
- Desenvolver intercâmbio cultural e acadêmico entre instituições nacionais e estrangeiras.
- Promover workshops nos temas referentes ao escopo humanista, envolvendo toda
comunidade acadêmica.

- Cátedra Luiz Beltrão
A Cátedra Luiz Beltrão foi criada em 2006 como homenagem ao pioneiro das
pesquisas científicas sobre os fenômenos comunicacionais nos cursos de jornalismo no
Brasil. Luiz Beltrão foi o primeiro doutor em Comunicação do Brasil e o responsável pela
criação de Comunicação & Problemas, primeira revista brasileira da área. É um pioneiro e
figura paradigmática do pensamento comunicacional brasileiro e latino-americano. Ligado
ao curso de Jornalismo da UNICAP, Luiz Beltrão fundou, em 1963, o ICINFORM – Instituto
de Ciências da Informação, o primeiro centro de estudos brasileiro dedicado à área da
comunicação social.
A Cátedra está ligada ao Grupo de Pesquisa em Mídia e Cultura Contemporânea da
UNICAP, assim como ao Mestrado Profissional em Indústrias Criativas. Tem como objetivo
pesquisar o significado da comunicação no processo de construção de sentidos e
identidades, estabelecendo, para isso, os pressupostos teóricos de Luiz Beltrão como ponto
de partida para a análise da produção midiática, convergência e estudos de comunicação.
Luiz Beltrão exerceu a profissão de jornalista durante quase 30 anos. Atuou em rádio,
revistas, agências e assessoria de imprensa, incluindo ainda a presidência da Associação
de Imprensa de Pernambuco e participação na criação do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais. Trabalhou em diversos jornais como Diário de Pernambuco, Correio do Povo
e Jornal Pequeno, nas agências de notícias Asa Press e France Press e nas revistas Tudo,
Guanabara Press, São Paulo Press e Capibaribe. Na Universidade Católica de
Pernambuco, teve papel decisivo ao atuar como docente-fundador do Curso de Jornalismo,
lutando pela profissionalização do curso e no estímulo à pesquisa.
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Meta 10: Retomar as atividades da Cátedra Luiz Beltrão, consolidando-a como instância
de pesquisa e espaço transdisciplinar no desenvolvimento de trabalhos científicos nas
linhas de convergência midiática e informação.

Atividades
- Promover atividades de pesquisa que contribuam para a análise da comunicação no
processo de construção de sentidos e identidades, além da observação das transformações
comunicacionais contemporâneas;
- Consolidar o Instituto de Estudos de Convergência Midiática e Informação (ICINFORM),
refundado em 2015, ligado ao curso de Jornalismo da UNICAP, aproximando universidade
e profissionais da área, no estímulo à pesquisa e divulgação científicas;
- Estimular a realização de mesas-redondas, palestras e outros eventos científicos,
contemplando narrativas midiáticas, empreendedorismo e criatividade.

Ação VIII: Fortalecer a atuação do Museu de Arqueologia, com foco na pesquisa

Inaugurado em 03 de abril de 1987, o laboratório e museu de Arqueologia, através
da exposição temática “Cemitério Indígena de 2.000 anos” surgiu da necessidade de
divulgar a pré-história de Pernambuco. Atualmente, está situado no palácio da Soledade,
uma edificação tombada como Patrimônio Histórico do Recife, marco inicial da UNICAP.
“Por meio de sua exposição é possível conhecer o modo de vida de índios que
viveram no agreste pernambucano, há mais de 2.000 anos. A coleção constituída
por esqueletos humanos, bem preservados, e por objetos resgatados dos
acompanhamentos funerários, permitiu aos pesquisadores da UNICAP traçar o
perfil dessa comunidade indígena, determinando desde seus hábitos alimentares e
patologias ósseas até suas práticas culturais, como, por exemplo, o possível uso de
uma flauta óssea”. (OLIVEIRA, 2016 p.9)

O Laboratório e Museu de Arqueologia têm como público principal professores,
estudantes e pesquisadores dos diferentes níveis de ensino (fundamental, médio,
graduação e pós-graduação). Nessa perspectiva constitui-se como espaço privilegiado
para atividades de Extensão.

Meta 11: Garantir o funcionamento do Museu de Arqueologia e dobrar, até 2022, as
possibilidades de atendimento aos estudantes das redes públicas e privadas, tomando por
base o ano de 2016.
Atividades
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

42

- Realizar pesquisas aprovadas pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do
Estado de Pernambuco - FACEPE ou outros órgãos de fomento à pesquisa.
- Produzir novos materiais didáticos (jogos, cartilhas) para o Museu.
- Desenvolver atividades de formação continuada envolvendo professores e alunos.
- Realizar os eventos: Semana Nacional de Museus; Primavera de Museus; Arqueologia
em Foco.
- Oferecer, anualmente, Minicursos (4 turmas) para crianças: nos meses de janeiro e julho.
- Participar de eventos acadêmicos com apresentação de trabalhos.
- Captar recursos através de projetos submetidos a editais, para melhoria das instalações
do museu e de suas atividades pedagógicas.
- Buscar parcerias com outros museus para intercâmbio de ideias e realização de ações
educativas conjuntas.

2.2.4 Política institucional para a Extensão
A UNICAP concebe a extensão como prática acadêmica e social que efetiva a
mediação entre a universidade e a sociedade, caracterizando-se como ação de um sujeito
coletivo (Universidade), com racionalidade e intenção de incidir sobre os caminhos da
própria sociedade. Essa intencionalidade define o caráter acadêmico da extensão,
traduzindo-a em um princípio ético da pesquisa e do ensino, em um parâmetro
epistemológico da pesquisa e em um parâmetro pedagógico do ensino.
A extensão assume o papel de um princípio ético no ensino, à medida que, buscando
formar seres humanos que se coloquem a serviço da sociedade, possibilita o aprendizado
do saber-conviver, mediando a construção dos valores éticos por meio das e nas relações
sociais e intersubjetivas. Como parâmetro pedagógico, a extensão possibilita o saber-fazer
por meio do aprender-fazendo. Com efeito, a participação dos estudantes e docentes em
atividades de extensão pode problematizar o conhecimento presente nas relações de
ensino aprendizagem, além de propiciar o surgimento de novos problemas e novos
conhecimentos.
A extensão na UNICAP caracteriza-se como princípio ético da pesquisa,
possibilitando que nas relações com a sociedade, o procedimento investigativo possa
construir opções sociopolíticas, superando os riscos da pseudoneutralidade, além de
contribuir na formação de seres humanos que se coloquem a serviço da sociedade,
possibilitando o aprendizado do saber-conviver, mediando a construção dos valores éticos
por meio das e nas relações sociais e intersubjetivas. Como parâmetro pedagógico, a
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extensão possibilita o saber-fazer por meio do aprender-fazendo. Trata-se de desenvolver
a extensão por meio de práticas interdisciplinares capazes de interagir com a sociedade,
aplicando o desenvolvimento científico e tecnológico.
A importância da extensão no âmbito da UNICAP está expressa na visão de futuro
norteadora do agir institucional, no período 2017-2022, a seguir descrita: “Ser Referência
como Universidade Comunitária no Brasil, forte no ensino e pesquisa, exemplo de
excelência na extensão, alinhada com as demandas do desenvolvimento regional e
nacional; comprometida com a transformação social; organizada em padrões modernos e
sustentáveis por uma comunidade acadêmica consistente e inovadora, movida pela
capacidade de sonhar, projetar e realizar”.
A gestão das atividades de extensão está a cargo da Coordenação Geral de
Extensão vinculada à Pró-reitoria de Ensino e Graduação e de Extensão com o apoio do
Comitê de Extensão constituído por representantes do corpo docente de cada um dos 5
(cinco) Centros Acadêmicos. Esse Comitê tem como principais funções: propor normas e
assessorar a execução da Política de Extensão da UNICAP, observadas as disposições do
CONSEPE; analisar e divulgar editais externos de extensão, alusivos ao financiamento de
atividades de extensão, observadas as disposições do CONSEPE; elaborar e deliberar
sobre editais internos de extensão, alusivos ao financiamento de atividades de extensão,
observadas as disposições do CONSEPE, analisar e elaborar parecer sobre atividades de
extensão, quando solicitado pela Coordenação Geral de Extensão; monitorar, por meio de
visitas e relatórios, as atividades de extensão desenvolvidas na UNICAP; prestar
informações e fornecer elementos e dados à Comissão Própria de Avaliação da UNICAP,
no processo de avaliação das atividades de extensão, fomentar atividades de extensão nos
respectivos centros, aos quais os representantes da extensão estão vinculados; fomentar
a execução de atividades de extensão entre docentes e discentes da Pós-graduação;
promover reuniões com os extensionistas da UNICAP para esclarecimentos sobre
elaboração, preenchimento e encaminhamentos de cursos e projetos de extensão;
esclarecer e orientar os respectivos centros, quanto aos procedimentos internos para
submissão e apresentação de atividades de extensão (projetos, cursos e ações, entre
outras atividades de extensão); realizar oficinas de orientação e esclarecimentos sobre
editais de extensão, com vistas a facilitar a elaboração dos respectivos projetos para
submissão aos editais de extensão e a realização de cursos; divulgar comunicados de
orientação quanto aos editais de extensão; estabelecer critérios e indicadores de avaliação
dos projetos de extensão; sugerir critérios de distribuição das bolsas de extensão.
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Ação IX – Ampliar o atendimento de extensão, fortalecendo a relação com as áreas
de ensino e pesquisa
Meta 12: Fortalecer a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de modo que durante
a vigência do PDI as atividades de extensão sejam desenvolvidas em integração com
ensino e pesquisa na proporção de 10%, 30% e 50%, respectivamente em 2018, 2019 e
2022.
Atividades
- Atualizar o cadastro de projetos de extensão em execução e analisar o grau de articulação
com o ensino e pesquisa.
- Elaborar projetos que articulem pesquisa, ensino e extensão.
- Realizar oficinas semestrais e fóruns anuais para promover o intercâmbio de informações
que fortaleçam a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão.
- Divulgar as ações de extensão de forma contínua para a comunidade acadêmica e
sociedade em geral.
- Programar atividades nos PPCs que promovam a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão.
- Planejar e executar, no período de vigência do PDI, 125 (cento e vinte e cinco) cursos de
extensão, a partir das propostas dos Centros Acadêmicos.

Ação X – Implementar política de parcerias externas e captação de recursos para
promoção da área de extensão
Meta 13: Ampliar em 40%, as parcerias externas para promoção e financiamento das
atividades de extensão na UNICAP, até 2022.
Atividades
- Identificar e analisar as atividades de extensão cadastradas que possuem parcerias.
- Definir a política de parcerias externas para atividades de extensão, até 2017.
- Monitorar as atividades de extensão com foco nas parcerias.
- Realizar oficinas e fóruns, visando à divulgação dos projetos de extensão e à promoção
de possíveis parcerias externas.

2.2.5 Políticas para o Ensino Básico
O Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco, nascido em 1871, passou a ser
mantido pela UNICAP a partir de 1970, ocasião em que foi firmado um convênio com a
Secretaria de Educação do Estado.
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Em 2006, com o fechamento do antigo Colégio Nóbrega, o Liceu foi transferido da
Praça da República para as instalações do referido colégio, sendo incorporado ao campus
da UNICAP.
É uma instituição de educação básica mantida pela Universidade Católica de
Pernambuco - UNICAP, em parceria com o Governo do Estado, portanto, vinculada à Rede
Estadual de Ensino.
Na condição de escola pública, o Liceu é norteado pela política educacional do
Estado e tem contribuído na socialização de práticas pedagógicas inovadoras.
No que tange à vinculação com a UNICAP, o Liceu constitui-se no principal campo
de estágio dos cursos de Licenciatura, valendo destacar a sua participação no Programa
Institucional de Iniciação à Docência - PIBID UNICAP.
O Liceu possui uma parceria com a Fundação Fé e Alegria2 de Pernambuco com o
objetivo de desenvolver atividades educativas junto aos alunos. Trata-se de um movimento
internacional de educação popular integral e de promoção social, baseado nos valores da
justiça, liberdade, participação, fraternidade, respeito à diversidade e solidariedade, dirigida
à população vulnerável e excluída, para contribuir com a transformação da sociedade.
Desde 2008, o Fé e Alegria tem convênio firmado com a UNICAP para desenvolver
atividades de assistência social nas áreas da educação, da cultura e da formação humana
destinadas a oferecer, por meio de projetos específicos, aos jovens de baixa renda,
ferramentas e estímulo necessários ao acesso e à permanência nas salas de aula, para
melhoria do seu desempenho escolar e conquista de melhores oportunidades de vida. Por
meio desse convênio, a UNICAP concede o espaço físico para desenvolvimento dos
trabalhos e realiza atividades em conjunto com os cursos para o público atendido, conforme
projetos específicos. Nessa perspectiva, foram desenvolvidas atividades como Jovem
aprendiz, com crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.
Atualmente a escola oferece os Ensinos Fundamental e Médio, totalizando 1.160
(hum mil, cento e sessenta) alunos. O corpo docente é formado por 28 (vinte e oito)
professores, pertencentes ao quadro da Secretaria de Educação do Estado – SEE, assim
como Educador de Apoio, Analistas de Gestão e de outras atividades educacionais. A
equipe de Gestão é de responsabilidade da UNICAP assim como a equipe pedagógica e
técnico-administrativa.

2

A Fundação Fé e Alegria foi criada em 1955, na Venezuela, pelo Pe. José Maria Velaz e atua no Brasil há
35 (trinta e cinco) anos, estando presente em 15 (quinze) estados com as seguintes linhas de ação: educação
formal, educação não formal, formação de educadores populares, desenvolvimento comunitário, ação pública
e comunicação.
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No momento, o desafio que se apresenta diz respeito à constituição de uma nova
configuração que garanta sustentabilidade e autonomia pedagógica.

Ação XI – Redefinir a natureza e os modelos pedagógicos e de sustentabilidade do
Liceu Nóbrega
Meta 14: Converter o Liceu, até o final de vigência do PDI, em uma escola sustentável, com
resultados pedagógicos de excelência.
Atividades
- Promover a integração do LICEU à Rede de Educação Popular Fé e Alegria.
- Elaborar o novo modelo de Escola Liceu de Artes e Ofícios.
- Implantar o modelo de escola elaborado.
- Implantar a sistemática de avaliação da nova proposta.
- Apresentar à Fundação Fé e Alegria demandas de projetos específicos que visem à
potencialização do novo modelo de escola.

2.2.6 Política de Educação a Distância
Os primeiros passos da Educação a Distância na UNICAP começaram a ser dados
em 2008, por ocasião da instalação de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o
TELEDUC (Ambiente de suporte para ensino-aprendizagem a distância), no laboratório de
informática, posteriormente migrado para a Coordenação de Tecnologia da Informação –
CTI. Ao lado dessa iniciativa ocorreu a implantação de duas disciplinas que foram
ministradas sob a égide da Portaria MEC nº 4059, de 10 de dezembro de 2004, que
determina: os cursos de graduação reconhecidos podem oferecer até 20% (vinte por cento)
de sua carga horária curricular total na modalidade a distância.
Em 2009, os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação passaram a oferecer
disciplinas semipresenciais, o que exigiu a mobilização e formação de professores para
utilizarem o TELEDUC, fato este que permitiu a expansão do número de disciplinas
ofertadas. Nesse contexto, foram abertas salas virtuais para algumas atividades de apoio
às disciplinas presenciais ministradas nos cursos de graduação, extensão e pósgraduação.
Com o PDI 2011-2016, a educação a distância ganhou dimensões que ultrapassam
o oferecimento das disciplinas curriculares na modalidade semipresencial e avançou no
sentido de formar recursos humanos e oferecer cursos em EaD.
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Em 2014, houve a instalação de um novo Ambiente Virtual de Aprendizagem, o
MOODLE, na Coordenação de Tecnologia da Informação, e também o desenvolvimento e
implantação do Curso de Extensão a Distância Gerência Social Inaciana.
Nos anos 2015 e 2016, foram desenvolvidos cursos de extensão na modalidade a
distância, visando à formação de profissionais para atuarem no Projeto EaD UNICAP.
Foram eles: Docência Online; Métodos, Técnicas e Estratégias para Elaboração de Cursos
Via Web; e Como Montar uma Sala Virtual para Cursos EaD no Ambiente Moodle 2.x.
Nesse cenário, em 2016, o TELEDUC foi substituído pelo MOODLE. Este novo
ambiente

serviu

de

suporte

para

que fossem

oferecidas

algumas

disciplinas

semipresenciais no ensino de graduação como Humanismo e Cidadania e Tópicos
Avançados em Jogos Digitais.
No momento de elaboração do PDI 2017-2022, a UNICAP já tem implantado um
Núcleo de Educação a Distância – NEAD composto de Sala para Coordenações, Secretaria
e Laboratório Técnico/Pedagógico (local das filmagens das vídeo-aulas e da produção dos
desenhos pedagógicos para o Moodle considerando os textos produzidos pelos
professores). A equipe do NEAD é composta por: coordenador geral, coordenador
pedagógico, responsável pela TIC, designers, webdesigners, revisor de texto, diagramador,
produtor de vídeo, cinegrafista e designer instrucional.
O Primeiro Projeto de Curso de Graduação na modalidade EaD a ser implantado é
a Licenciatura em Ensino Religioso, privilegiando, desta forma, uma das áreas de ensino
que se configura como expertise da UNICAP. O curso está voltado para a grande demanda
de professores que atuam ou que pretendem atuar no Ensino Religioso. É importante frisar
que a estrutura montada para o EaD-UNICAP permitirá a criação de outros cursos de
graduação e pós-graduação.
O Curso de Graduação em Ciências da Religião - Licenciatura em Ensino Religioso,
na modalidade a distância, está organizado com um currículo do qual consta um núcleo de
estudos integradores tendo como componentes curriculares: Filosofia e Humanidade;
Humanidade, Educação e Transcendência; Produção de Texto I e II; Histórias Religiosas
da América Latina; Humanidade, Educação e Cidadania; Desenvolvimento Humano e
Religiosidade; Movimentos Sociais e Espiritualidades; Religião, Ciência e Tecnologia; Meio
Ambiente, Sociedades e Tradições Religiosas; Éticas e Diálogo; Cultura, Arte e Religião.
Vale ressaltar que o referido núcleo poderá ser compartilhado pelos cursos presenciais que
já comportam disciplinas com 20% de carga horária em EaD.
Os cursos de graduação a serem ministrados na modalidade EaD, na vigência desse
Plano, devem preservar o padrão de qualidade exigido pela UNICAP para os cursos
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presenciais e obedecer às Diretrizes Curriculares e Nacionais e demais legislações vigentes
para essa modalidade de ensino.

Ação XII – Implantar ensino a distância na graduação e extensão
Meta 15: Consolidar o ensino a distância, o que pressupõe, na vigência do PDI, implantar,
no período 2017-2019, 4 (quatro) polos de apoio presencial, 10 (dez) cursos de graduação,
20 (vinte) turmas em EaD de graduação presencial, 160 (cento e sessenta) turmas
semipresenciais, 10 (dez) cursos de extensão e no período 2020-2022, 14 (quatorze) polos
de apoio presencial, 300 (trezentas) turmas semipresenciais e 40 (quarenta) cursos de
extensão.
Atividades
- Montar a programação anual de oferta de curso.
- Realizar oficinas de aperfeiçoamento profissional.
- Ampliar o Núcleo de EaD - NEAD (recursos humanos).
- Ampliar o Núcleo de EaD - NEAD (infraestrutura e tecnologia).
- Avaliar a estratégia de ampliação da presença da UNICAP no mercado EaD.
- Criar novos polos de apoio presencial em parceria com diversas instituições.

Ação XIII – Implantar ensino a distância na pós-graduação
Meta 16: Consolidar o ensino a distância, o que pressupõe, na vigência do PDI, implantar,
no período 2017-2019, 4 (quatro) cursos de pós-graduação lato sensu e no período 20202022, 20 (vinte) cursos de pós-graduação lato sensu e disciplinas semipresenciais na pósgraduação stricto sensu, de acordo com a legislação vigente.
Atividades
- Montar a programação anual de oferta de curso.
- Realizar oficinas de aperfeiçoamento profissional.
- Ampliar o Núcleo de EaD - NEAD (recursos humanos).
- Ampliar o Núcleo de EaD - NEAD (infraestrutura e tecnologia).
- Avaliar a estratégia de ampliação da presença da UNICAP no mercado EaD.
- Criar novos polos de apoio presencial em parceria com diversas instituições.

2.2.7 Políticas de formação de professores
A Universidade Católica de Pernambuco, desde a sua origem, prioriza o processo
de formação de professores, explicitando seu compromisso com a educação básica como
meio para o desenvolvimento humano e sustentável do país. Nessa perspectiva, assume o
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papel de formadora de profissionais licenciados com capacidade de atuação competente
na sociedade, sintonizados com a realidade sociocultural.
A UNICAP mantém uma parceria com as redes municipal e estadual para efetivação
dos estágios curriculares supervisionados e atuação dos bolsistas do Pibid (Programa
Institucional de Iniciação à Docência), iniciado em 2012, atingindo, desde 2013, todas as
Licenciaturas da Instituição. Em 2017, no cômputo geral, estão inseridos nesse Programa
126 licenciandos de iniciação à docência, 26 (vinte e seis) supervisores nas escolas, 8 (oito)
coordenadores de área, um gestor dos processos educacionais e a coordenadora
institucional do Pibid, atuando em 8 (oito) escolas da rede pública estadual.
É importante salientar, também, a existência da dinâmica efetiva de grupos de estudo
no âmbito dos cursos, potencializando uma maior integração entre docentes e discentes e,
como consequência, uma ampliação dos conhecimentos pertinentes à formação
acadêmica.
Nos cursos de Licenciatura, as políticas efetivadas pela UNICAP primam pela
articulação entre ensino, pesquisa e extensão. No ensino, tem-se priorizado uma
aprendizagem voltada para o desenvolvimento das habilidades e competências adquiridas
a partir da vinculação entre os saberes específicos e didático-pedagógicos e a sua
aplicação prática à luz dos princípios: sólida formação teórica; unidade teoria e prática;
articulação

das

dimensões

científico-tecnológicas,

ético-políticas,

sócio-históricas,

ambientais, culturais e relacionais; trabalho coletivo e interdisciplinar; compromisso social
e valorização do profissional da educação; gestão democrática e avaliação formativa.
Na pesquisa, importa a aplicação de resultados de investigações de interesse da
área educacional, particularmente ligadas ao processo de ensino-aprendizagem na área de
atuação do licenciando. Na extensão, a UNICAP desenvolve diversas atividades voltadas
para a comunidade, contribuindo na formação de seres humanos que se coloquem a
serviço da sociedade, possibilitando a construção dos quatro pilares da educação: aprender
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser por meio das e nas
relações sociais e intersubjetivas.
A formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da educação básica,
com base na Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, é concebida na perspectiva de
atendimento às políticas públicas de educação, às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao
padrão de qualidade exigido pelo Sistema Nacional da Educação Superior (SINAES). No
campo da formação inicial, a UNICAP, além de fortalecer os cursos de Licenciaturas
existentes, pretende oferecer cursos de formação pedagógica para graduados não
licenciados, assim como oferecer cursos de segunda licenciatura. No que tange à formação
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continuada, além de revisar e atualizar os cursos de Especialização existentes, pretende
criar novos cursos a partir das demandas. Além dos já referidos, a UNICAP almeja ampliar
a oferta de cursos de atualização, extensão e aperfeiçoamento. Como expressão de uma
política articulada à educação básica, a UNICAP busca uma organicidade no
desenvolvimento do seu Plano Estratégico, seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Com essas preocupações, a UNICAP criou um Grupo de Trabalho – GT para
apresentar proposta de reformulação das Licenciaturas, com a incumbência de: identificar
os possíveis aspectos passíveis de alteração na atual estrutura das Licenciaturas; manter
comunicação com outras IES e especialistas para ampliar os conhecimentos e adotar
práticas inovadoras na formação de professores; elaborar uma proposta para reformulação
das Licenciaturas da UNICAP para fortalecer o processo de formação de professores face
às novas demandas.

Ação XIV – Apresentar e implantar uma proposta inovadora de Formação de
Professores das Licenciaturas
Meta 17: Elaborar, em 2017, a proposta de formação de professores, garantir a sua
implantação no período 2018-2022, acompanhada de uma sistemática de monitoramento
de avaliação.
Atividades
- Criar um Grupo de Trabalho para coordenar a elaboração de uma Proposta Institucional
de Formação de Professores.
- Realizar um diagnóstico para subsidiar a Proposta Institucional de Formação de
Professores.
- Elaborar a Proposta Institucional de Formação de Professores, com diretrizes para
subsidiar os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs).
- Elaborar os PPCs dos vários cursos de Licenciaturas, com base na Proposta Institucional.
- Implantar os PPCs no contexto da nova proposta.
- Desenvolver uma sistemática de monitoramento da Proposta Institucional de Formação
de Professores.
- Avaliar os resultados obtidos com a implantação da nova Proposta.
- Formar um colegiado composto por representantes das redes de educação básica, dos
programas de formação de professores, das licenciaturas em suas diferentes áreas, da
extensão e da pós-graduação que atuam na formação de professores da educação básica
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visando a promover a articulação dos cursos de licenciaturas, dos programas e dos
projetos.
- Montar uma infraestrutura administrativa para apoiar a implementação das decisões do
colegiado e a realização das atividades de gestão.
- Implantar, conforme demandas, uma programação de cursos de formação inicial e
continuada.

2.3 Políticas de Atendimento aos Discentes
As políticas destinadas aos discentes visam à integração na vida da Universidade,
ao êxito acadêmico e à melhoria na qualidade de vida de todos que escolheram a UNICAP
como espaço de sua formação profissional e humana. Nesses termos, as preocupações
que se colocam para essa instituição remetem ao compromisso com a qualidade do Ensino,
Pesquisa e Extensão e com a responsabilidade social que o seu agir institucional assume
historicamente no contexto da sociedade pernambucana, nordestina e brasileira, no sentido
de torná-la mais justa e sustentável.
2.3.1 Núcleo de Apoio Discente e Docente – NADD
A UNICAP criou, em 2008, o Núcleo de Apoio ao Discente – NAD, constituído por
uma equipe multidisciplinar de docentes e funcionários vinculados aos diversos centros
acadêmicos, ligado à Coordenação Geral de Graduação – CGGR. Tem como finalidade
propor e coordenar atividades referentes às políticas institucionais de relacionamento,
apoio psicopedagógico e promoção da acessibilidade, voltadas à inclusão dos alunos,
durante a trajetória do curso.
Considerando o processo de consolidação do NAD e a experiência adquirida no
atendimento aos alunos, a Universidade ampliou a sua área de ação ao corpo docente,
passando a denominar-se Núcleo de Apoio Discente e Docente – NADD. O objetivo é
oferecer, formalmente, também aos docentes, apoio e colaboração na superação ou
minimização de obstáculos que possam interferir na prática pedagógica e nas relações
interpessoais, proporcionando condições para melhoria do relacionamento humano e a
busca da excelência do ensino.
Assim, o NADD propõe-se promover a acessibilidade, inclusão e o acompanhamento
dos alunos e docentes, através dos programas a seguir.
O Programa Apoio Pedagógico oferece atividades que possibilitam a minimização
ou superação das dificuldades relativas ao aprendizado da Língua Portuguesa e daquelas
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disciplinas

que,

semestralmente,

apresentarem

elevadas

taxas

de

reprovação,

especialmente no 1º ano dos cursos. A finalidade é proporcionar aos alunos novas
oportunidades de aprendizagem além da sala de aula, que sinalizem alternativas e
caminhos para a melhoria do desempenho acadêmico e diminuição dos índices de retenção
e de evasão da Universidade. As atividades de apoio pedagógico são planejadas e
coordenadas pelo NADD, semestralmente, e realizadas por professores das respectivas
áreas do conhecimento, integrantes da equipe.
As atividades são oferecidas preferencialmente nos horários intermediários, no final
e início de cada turno, de modo a atender a todos os interessados, não havendo
obrigatoriedade de comparecimento por parte dos alunos.
O apoio docente é realizado durante os semestres letivos, através de diferentes
atividades. Visa a oferecer suporte nas dificuldades que possam interferir na prática
pedagógica, no processo de ensino aprendizagem e nas relações interpessoais, tanto no
que diz respeito às disciplinas presenciais, quanto às semipresenciais. O apoio aos
docentes se estende, de maneira específica, às turmas com alunos com deficiências.
O Programa Saúde, como integrante do NADD, destina-se aos discentes e docentes
em geral e a familiares, em casos específicos. Tem como proposta oferecer um espaço de
atenção primária, auxiliando os discentes e docentes no enfrentamento e superação das
dificuldades advindas das situações conflituosas, desenvolvendo atividades que minimizem
as dificuldades de ordem psicológica e das relações interpessoais, advindas das
problemáticas contemporâneas.
O Programa Inclusão tem por objetivos gerais: promover o acesso, a permanência
e a participação na vida universitária dos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, condutas típicas e dificuldades
temporárias, oferecendo-lhes o suporte necessário à participação e ao bom desempenho
na vida acadêmica; sensibilizar e apoiar os professores quanto à necessidade de uma
prática pedagógica inclusiva, que requer estratégias avaliativas e metodológicas
diferenciadas, como também apoiá-los quanto à efetivação dessas mudanças; oferecer
aos professores com necessidades de acessibilidade especiais,

recursos e serviços

facilitadores de sua permanência na Universidade e do exercício de sua prática docente.
Ressalte-se, ainda, que os alunos com deficiência auditiva que se matriculam na
UNICAP, seja na Graduação e/ou Pós-graduação, têm acompanhamento de um intérprete
de Libras, contratado pela instituição, sob a Coordenação do Núcleo de Apoio aos
Discentes e Docentes. (NADD) que cuida da oferta de condições de acessibilidade para os
alunos que necessitam de apoio.
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Nessa perspectiva, as práticas de acolhimento precisam ser diuturnamente criadas
e recriadas principalmente junto aos discentes que apresentam sinais voltados para
interrupção dos estudos, trancamento de matrícula e, por vezes o abandono dos cursos.
Para isso, o acolhimento reveste-se de singular importância no sentido de ajudá-los a
vencer as dificuldades muitas vezes de ordem financeira, acadêmica, de saúde, entre
outras.

Ação XV – Fortalecer o Núcleo de Apoio Discente e Docente – NADD
Meta 18: Fortalecer o NADD através da ampliação dos seus programas, até o final da
vigência do PDI, de modo a aumentar em 100% a divulgação junto a todos os setores da
Universidade, e, em 25%, o oferecimento anual do apoio a alunos e professores.
Atividades
- Reorganizar e ampliar, a partir de 2017, o quadro de pessoal que compõe o NADD, de
modo a possibilitar o fortalecimento e a expansão de suas ações.
- Adequar, a partir do primeiro semestre de 2017, o espaço físico para permitir o
atendimento de alunos e professores.
- Continuar oferecendo o Plantão Pedagógico (para esclarecimentos de dúvidas pontuais),
nos horários noturnos, visando a atender os alunos que não dispõem de tempo para
participar regularmente das atividades de apoio pedagógico.
- Ampliar, semestralmente, a partir de 2017.1, as condições de acolhimento e escuta de
alunos e professores, oferecendo apoio e orientação para minimização/solução de
dificuldades que possam afetar o processo ensino-aprendizagem e a prática pedagógica.
- Orientar os docentes quanto às dificuldades enfrentadas em sua prática pedagógica,
ocasionadas, entre outros motivos, pela diversidade de formação das turmas,
especialmente quando houver alunos com deficiências.
- Promover o acesso, a permanência e a participação na vida universitária dos estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação.
- Sensibilizar e apoiar os professores quanto à necessidade de uma prática pedagógica
inclusiva, que requer estratégias avaliativas e metodológicas diferenciadas e apoiá-los
quanto à efetivação dessas mudanças.

2.3.2 Programa de apoio financeiro aos discentes
A UNICAP tem na sua estrutura organizacional a Divisão de Ação Social – DAS,
vinculada à Pró-reitoria Comunitária – Procom, que tem como uma de suas principais
atribuições propor, implantar e acompanhar políticas e programas de ação social.
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Nessa direção, a UNICAP, em sintonia com a sua Identidade, Missão e Valores, tem
agregado à sua incessante busca por um serviço de melhor qualidade, uma atuação que
privilegia as dimensões comunitária e de responsabilidade social, que se expressam em
diversas atividades e serviços prestados.
A Universidade reitera o seu compromisso com a educação, promovendo inclusão
social de parcela da sociedade que se encontra em situação de vulnerabilidade social,
aderindo a políticas públicas voltadas para a educação, bem como promovendo políticas
institucionais com a mesma finalidade.
No que tange às políticas voltadas à educação superior, A UNICAP aderiu ao
Programa Universidade para Todos – PROUNI e ao Financiamento Estudantil – FIES, logo
que estas políticas públicas foram criadas, além de ter o seu próprio programa de
Assistência Social, com destaque para a bolsa UNICAP concedida aos discentes oriundos
do Vestibular Social.
Atualmente, a UNICAP tem, em média, 818 (oitocentos e dezoito) bolsistas do
PROUNI, 1385 (hum mil, trezentos e oitenta e cinco) do FIES e 614 (seiscentos e quatorze)
beneficiados pelo Programa de Bolsas de Assistência Social - UNICAP.
Ressalte-se, ainda, a realização de convênio com a FUNDACRED, a fim de atender
a estudantes que não preenchem os requisitos dos programas antes abordados. O crédito
educativo consiste em custear 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade e
atende, atualmente, 220 (duzentos e vinte) estudantes.
Além do mais, a UNICAP concede “Bolsa Prêmio”, conforme Portaria Nº 082 de
2014, aos alunos dos cursos de graduação, classificados em primeiro lugar no Vestibular,
exceto os cursos de Licenciatura e Medicina.

Ação XVI – Fortalecer o Programa de apoio financeiro aos discentes
Meta 19: Manter os principais programas de apoio financeiro e buscar novas formas de
atendimento aos discentes, visando a garantir o acesso e a permanência na UNICAP.
Atividades
- Ampliar a divulgação, no âmbito interno e externo, dos programas de apoio financeiro
patrocinados pelo Governo Federal e pela UNICAP.
- Implementar as políticas do Governo Federal voltadas para o acesso à educação superior.
- Manter o programa de assistência social próprio da UNICAP.
- Acompanhar o desempenho acadêmico dos alunos beneficiários de bolsa de estudo.
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2.3.3 Organização estudantil
A representação estudantil na UNICAP é uma questão estatutária, que garante aos
estudantes o direito à voz e ao voto e tem por objetivo promover a participação/ cooperação
da comunidade estudantil na vida da Universidade. Constituem-se como organismos
representativos dos discentes: Diretório Central dos Estudantes – DCE e os Diretórios
Acadêmicos – DA’s, cujas funções principais são representar a comunidade estudantil junto
à Universidade e a outras instâncias do movimento estudantil nos níveis municipal, estadual
e nacional e junto aos cursos.
Por esse ângulo, é relevante a participação dos estudantes na composição dos
Órgãos Colegiados da Universidade, tais como: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
– CONSEPE, Conselho Superior - CONSUP, Conselhos de Centro, Colegiados de Cursos
e Comissões diversas, entre as quais a Comissão Própria de Avaliação – CPA.
A participação dos discentes na vida da Universidade é um desafio e uma tarefa
muito complexa, principalmente, quando se almeja o envolvimento dos principais
protagonistas da educação, para além do assento nas cadeiras dos Colegiados na
qualidade de representantes indicados pelo Diretório Estudantil.
Para a UNICAP, a participação dos estudantes na vida universitária é, em última
instância, um aprendizado contínuo, que pressupõe o desenvolvimento de práticas
dialógicas, ou seja, um empreendimento permanente e intenso em todos os espaços da
instituição, configurando-se como uma necessidade para o sucesso do trabalho
pedagógico.
Assim, além da dimensão política, a participação possui as dimensões
organizacional e comunitária que dizem respeito à abertura cada vez mais ampla das
possibilidades e espaços para o desenvolvimento de práticas participativas no dia a dia
institucional. Cabe, então, à UNICAP, estimular e aperfeiçoar as práticas colegiadas
existentes, envolvendo os discentes nos processos de tomada de decisões e ampliar a
quantidade de participantes da comunidade estudantil nos trabalhos desenvolvidos,
visando aumentar o seu compromisso com a melhoria do trabalho educativo.

Ação XVII – Promover e estimular as iniciativas de organização estudantil
Meta 20: Garantir a representação estudantil em todos os órgãos colegiados, conforme
determinação do Estatuto da UNICAP e elevar, até o final do período de vigência deste
Plano, o nível de participação dos alunos nas atividades acadêmicas.
Atividades
- Proceder a um levantamento da representatividade estudantil nos órgãos colegiados.
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- Acompanhar a participação dos alunos nos órgãos colegiados.
- Fomentar a participação dos alunos na organização de atividades acadêmicas e culturais.
- Desenvolver formas alternativas de envolver os alunos nas atividades acadêmicas, na
perspectiva de fortalecer os seus compromissos com a qualidade do ensino, da pesquisa e
da extensão.

2.3.4 Acompanhamento dos egressos
A UNICAP tem buscado, ao longo de sua história, acompanhar e analisar a trajetória
profissional dos seus egressos, como um dos mecanismos que permite a avaliação de suas
práticas acadêmicas e como uma opção política de identificar fragilidades e potencialidades
que levem à criação de estratégias de melhoria de suas ações. Ao mesmo tempo busca o
retorno quanto a indicadores de qualidade dos profissionais que vem formando,
especialmente no que diz respeito à formação humana e à qualificação para o trabalho.
O eixo norteador nesse processo avaliativo é o delineamento do perfil do profissional
que se deseja formar nos projetos pedagógicos dos diversos cursos por ela ofertados
(graduação e pós-graduação), considerando a articulação entre o ensino, a pesquisa e a
extensão. A explicitação das competências e habilidades intelectuais, psicológicas, sociais
e humanísticas serve de baliza no processo formativo e de referência no confronto entre o
almejado e o alcançado.
Nessa perspectiva, a política de egressos da UNICAP estimula a contínua e profunda
relação com seus diplomados (graduação e pós-graduação lato e stricto sensu), por
entender que esse feedback constitui-se em uma rica fonte de informação e, portanto, de
aperfeiçoamento da própria Universidade em suas mais diferentes atividades, sejam elas
acadêmica, comunitária e/ou administrativa.
As principais formas de integração da UNICAP, hoje, com os egressos são
estabelecidas por duas ações: o contato com alunos e egressos através do próprio site da
UNICAP e a relação através dos seus cursos de origem. O site da UNICAP, de modo
especial o que é estabelecido pelas redes sociais, recebe um acompanhamento sistemático
da Assessoria de Comunicação. Os pontos destacados nas redes sociais e as interlocuções
nelas travadas são sistematizadas e encaminhadas para os gestores da Universidade. Já
na relação dos cursos com seus egressos, em que importa avaliar não apenas as atividades
de ensino, mas também as contribuições da pesquisa e da extensão, o acompanhamento
e retorno dos ex-alunos é estabelecido através das páginas e blogs dos próprios cursos e
de pesquisas demandadas diretamente aos egressos, seja a partir de uma decisão do
colegiado do curso, seja através de projetos avaliativos institucionais liderados pela CPA.
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

57

Há casos, também, em que a pesquisa não se limita ao egresso, ela procura ouvir também
a comunidade que recebe esse egresso, nesse caso, de modo mais particular, o mercado.
Outro importante canal é a divulgação dos cursos da pós-graduação e das atividades
de extensão promovidas pela UNICAP, que se constituem em uma importante ponte com
os egressos. Hoje, os graduados recebem apoio para a formação continuada, com direito
a descontos nos cursos lato sensu. O stricto sensu também tem se tornado um outro elo de
ligação entre os egressos e a UNICAP. Essa forma de agir tem apresentado resultados
positivos, considerando uma grande incidência de egressos nos cursos de pós-graduação
e extensão. Nas avaliações desses cursos, os egressos revelam que o retorno à UNICAP
se explica pela qualidade da formação que receberam na graduação.
A UNICAP também desenvolve pesquisa de acompanhamento de egressos por meio
de correspondência eletrônica. Os resultados favorecem a identificação de propostas para
futuras atividades de formação continuada; captação de elementos que podem contribuir
para revisão dos currículos dos cursos de graduação pelo aprofundamento da relação da
teoria com a realidade do mundo do trabalho e possibilitam inferir que a formação técnica
e humanista recebida contribui para o exercício da profissão por eles assumida. Desse
modo, a gestão de egressos é encarada como prática salutar ao processo de
aprimoramento das práticas institucionais, acadêmicas e administrativas, cuja interação
gera benefícios tanto para a Universidade, quanto para a sociedade e o próprio egresso.

Ação XVIII – Fortalecer a política de acompanhamento e integração de egressos da
UNICAP
Meta 21: Implementar a política de acompanhamento de egressos, garantindo que, até o
final da vigência do PDI, a UNICAP possa incorporar, de forma mais efetiva, dados
relacionados ao desempenho profissional de seus ex-alunos como elementos que irão
contribuir para a melhoria do planejamento, da gestão e da prática educativa.
Atividades
- Fomentar a implantação de iniciativas de formação continuada com o objetivo de permitir
aos egressos ampliar sua formação profissional, tais como: a oferta de seminários,
congressos e cursos nas mais diversas modalidades.
- Desenvolver mecanismos que possibilitem condições para que os egressos possam
apresentar à comunidade acadêmica, especialmente aos graduandos, as suas
experiências profissionais.
- Estimular o uso da Biblioteca Central pelos egressos, disponibilizando material
especializado e ferramentas que permitam o acesso à produção científica atualizada.
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- Atualizar registros e divulgar a inserção dos egressos no mercado de trabalho, bem como
mantê-los informados sobre os programas de cursos de pós-graduação stricto sensu, lato
sensu e de extensão.
- Implementar sistemática de pesquisa periódica junto aos egressos, com foco em dados
sobre a empregabilidade.
- Promover eventos de integração junto aos egressos, através de seminários e encontros.

2.4 Comunicação com a Sociedade e com o corpo docente e o discente e funcionários
da UNICAP
A comunicação constitui-se no meio pelo qual a missão da Universidade é
reconhecida perante a sociedade. É com base nesse entendimento que a UNICAP
apresenta diretrizes para a melhoria da qualidade da sua integração e interação com seus
públicos interno e externo. Trata-se de compreender a comunicação como o recurso
viabilizador da relação da Universidade com o seu contexto, cuja centralidade reside no
relacionamento, o que não dispensa pensar a comunicação em termos mercadológicos
fundamentada nos pressupostos do marketing.
No tocante à comunicação como relacionamento, almeja-se que a sua efetivação
resulte da vontade política de toda instituição, ou seja, da responsabilidade de todos os
componentes da comunidade universitária, a partir do lugar que ocupam.
Com efeito, as diretrizes aqui apresentadas pretendem orientar e reorientar os
recursos/meios, até então utilizados, junto às comunidades interna e externa e a divulgação
da imagem da instituição na sociedade.
Na atualidade, a UNICAP vem dispendendo esforços para enfrentar alguns desafios,
tais como: aperfeiçoar os canais e fluxos de comunicação no âmbito da comunidade interna,
estimulando práticas dialógicas entre alunos, professores, funcionários e gestores e
melhorando o nível de divulgação e de transparência de informações necessárias a maior
participação dos membros da comunidade interna na vida da instituição; fortalecer a
imagem pública da instituição, divulgando projetos sociais, resultados da formação
profissional e da produção científica, com realce para os impactos nas demandas da
sociedade; ampliar a participação da comunidade externa no debate sobre temáticas e
problemáticas socioeconômicas, socioculturais e socioambientais do Recife, Pernambuco,
Nordeste e Brasil; fortalecer a comunicação da UNICAP com instituições de educação
superior, nacionais e internacionais, instituições de educação básica das redes públicas,
privadas e comunitárias, órgãos governamentais, empresas, órgãos não governamentais,
prestadoras de serviço, com as mídias sociais, entre outras.
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Ação XIX – Elaborar e implantar nova estratégica de comunicação
Meta 22: Elaborar e implantar, durante a vigência deste PDI, uma política de comunicação
e relacionamento entre a Universidade e seus públicos.
Atividades
- Implantar uma Central de Informações/atendimento ao público.
- Proceder a um levantamento e a uma análise dos meios de comunicação existentes, no
âmbito interno e externo, abrangendo a comunicação administrativa, interna, institucional e
publicitária.
- Analisar relatórios das avaliações dos alunos, professores e funcionários com o intuito de
conhecer as percepções, expectativas e sugestões da comunidade universitária sobre a
comunicação da UNICAP.
- Formular diagnósticos sobre as atividades da Assessoria de Comunicação – Assecom,
considerando funções, atribuições e demandas às quais a assessoria atende.
- Elaborar política de comunicação interna e externa.
- Executar, a partir da política de comunicação, um novo modelo de gestão das
comunicações interna e externa.
- Implantar um sistema de telefonia central.

2.5 Organização didático-pedagógica da Instituição
A organização didático-pedagógica no âmbito da UNICAP é objeto de permanente
reflexão da comunidade acadêmica, considerando que a dinâmica da realidade
diuturnamente apresenta novos saberes, problemas, experiências e inovações que se
constituem desafios realimentadores e dinamizadores da prática educativa, entendida
como prática social e, como tal, capaz de afirmar, negar, ampliar e atualizar diretrizes
voltadas para a melhoria da prática acadêmica. É justamente nesse movimento que a
UNICAP confirma algumas diretrizes que devem reger o trabalho pedagógico, no período
2017-2022, assim sintetizadas.

2.5.1 Acessibilidade e inclusão
A temática “acessibilidade”, em seus diferentes níveis, tem motivado intensas
reflexões e debates acerca das responsabilidades sociais das Instituições de Ensino
Superior, no que diz respeito ao seu papel social de viabilizar, na prática, o direito de todos
à educação e à igualdade de oportunidades. Isso implica reconhecer a necessidade de
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promover as condições necessárias de acesso, de participação e de permanência, com
êxito, aos estudantes com deficiências, respeitando a diferença e a diversidade humana.
A utilização dos conceitos de acessibilidade e inclusão, no sentido mais abrangente,
exige a necessidade de um “novo olhar” que permita a admissão de posturas e atitudes
fundamentadas em um paradigma que nega a categorização das pessoas por suas
diferenças, o que supõe uma abertura à pluralidade e à diversidade. Esse reconhecimento
leva à necessidade de formulação de políticas institucionais inclusivas, que contemplem
ações específicas voltadas à sensibilização da comunidade quanto à revisão das práticas
correntes, eliminando ou minimizando barreiras físicas e atitudinais, combatendo
preconceitos e neutralizando estigmas.
A UNICAP, comprometida com uma educação inclusiva, vem, historicamente,
promovendo ações que contribuam para a acessibilidade, no sentido pleno, não só aos
alunos com deficiência, mobilidade reduzida ou necessidades educacionais especiais, mas
aos professores, aos funcionários e à população que frequenta a instituição e se beneficia,
de alguma forma, de seus serviços. Essas ações se estendem à sensibilização dos
professores quanto à necessidade de uma prática pedagógica inclusiva, que requer
estratégias avaliativas e metodológicas diferenciadas, como também o apoio quanto à
efetivação dessas mudanças.
A sociedade inclusiva é um compromisso que envolve as instituições escolares,
especialmente as Universidades, em suas respectivas esferas de ação e influência, na
medida que se constituem como locus de reflexão e discussão sobre o papel social da
educação superior na construção e viabilização de um projeto democrático de sociedade.
Na UNICAP, o movimento inclusivista se faz presente não apenas na convivência
cotidiana baseada no respeito e acolhimento, mas através das ações desenvolvidas
particularmente pelos cursos de graduação, pelo NADD e pelo Instituto Humanitas e o
Plano de Acessibilidade Física.

2.5.2 Articulação teoria-prática
É fundamental considerar que a prática educativa tem duas dimensões: uma teórica
(oportunidades de conhecer e formular conceitos e significados) e outra prática
(oportunidades de produzir, construir algo). Por conseguinte, a articulação entre teoria e
prática pressupõe múltiplas formas de ser operacionalizada.
Nessa perspectiva, é relevante destacar a prática como “dimensão do
conhecimento”, portanto um constituinte de todo processo formativo, materializando-se na
plena correlação entre “o saber e o saber fazer”. Por essa razão, torna-se elemento
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fundante do Projeto Pedagógico dos Cursos e dos Planos de Ensino dos diferentes
componentes curriculares. As atividades planejadas devem transcender a sala de aula e
alcançar instituições públicas e privadas, organizações sociais, indústria e comércio, entre
outros.
A articulação teoria e prática também se constitui princípio norteador do estágio
curricular, entendido como espaço de formação em serviço; momento de efetivação, sob a
orientação e supervisão de um profissional da área, de uma prática profissional.
O estágio, na Universidade Católica de Pernambuco, para todas as modalidades de
curso superior, é um componente curricular constituinte e implementador do perfil do
formando, a ser desenvolvido em ambiente de trabalho que favoreça a interação entre “o
saber, o saber fazer, o saber agir e o saber ser”, com o objetivo de consolidar as formações
acadêmica e profissional e a contextualização curricular. Enquanto atividade acadêmica
supervisionada, que informa o itinerário formativo do educando, o estágio deverá
proporcionar a integração do saber acadêmico à prática social, a inserção no espaço
profissional para o desenvolvimento de habilidades e competências próprias à atividade
laboral, e os aperfeiçoamentos técnico, cultural, científico e de relacionamento humano.
O estágio poderá ser obrigatório e não obrigatório. Em qualquer uma dessas
modalidades, serão indispensáveis a matrícula e a frequência regular. Quando obrigatório,
a carga horária obedecerá às respectivas Diretrizes Curriculares, constará de cada um dos
currículos dos cursos, devendo ser cumprida integralmente pelo discente e constituirá
requisito para a conclusão do curso e recebimento do diploma.
Se o estágio for não obrigatório, é considerado como uma atividade opcional do
discente cuja carga horária será acrescida à do curso, porém não computada para a
integralização da carga horária total obrigatória do seu currículo. Nesses casos, deverá
constar no Projeto Pedagógico do Curso, a possibilidade do cumprimento do estágio não
obrigatório, com a respectiva carga horária a ser cumprida, e seu respectivo Regulamento.
Em qualquer uma das modalidades, o estágio exige controle, acompanhamento e
registro no currículo e deve obedecer, na sua realização, à legislação em vigor, bem como
às normas específicas baixadas pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da UNICAP
(CONSEPE), constar dos Projetos Pedagógicos dos Cursos e respeitar o Regulamento,
elaborado de acordo com a Lei de Regência, e as diretrizes do referido Conselho.

2.5.3 Inovação pedagógica
As diretrizes voltadas para a inovação pedagógica fundamentam-se no
entendimento de que “inovar” significa essencialmente romper com o padrão de
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“homogeneização” das práticas de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se, portanto, de um
agir para além da inovação técnica e caminhar na direção de uma abordagem do
conhecimento como emancipação.
Nessa direção, algumas possibilidades de inovação podem ser anunciadas.
• Contextualizar o ensino de forma que os conteúdos trabalhados possibilitem a
interdisciplinaridade e a vinculação teoria prática, aspectos fulcrais para
encaminhar a transposição dos conhecimentos apropriados e construídos para
a conjuntura social e o contexto de vida dos alunos.
• Tomar os problemas da realidade como ponto de partida no ensino, superando
o processo limitado à transmissão e reprodução de informações, normas e
teorias e rompendo com a fragmentação estática dos currículos.
• Solidificar e criar novos mecanismos de participação dos alunos no processo de
ensino-aprendizagem, a partir da discussão dos planos de ensino, momento
oportuno para planejar coletivamente as responsabilidades e estimular o
desenvolvimento da autonomia dos alunos.
• Assumir o diálogo nas práticas pedagógicas como recurso capaz de viabilizar as
relações interativas e favorecer o surgimento do confronto de ideias, posições,
sentimentos e regras, tendo em vista a construção de consensos formulados por
meio de práticas comunicativas e argumentativas.
• Criar possibilidades de os alunos ultrapassarem a visão do conhecimento como
algo pronto e acabado em direção à compreensão da transitoriedade do
conhecimento na dinâmica da sociedade atual.
• Romper com a fragmentação e o reducionismo do conhecimento avançando na
superação da parcialização e disciplinarização do saber científico e na ampliação
e fortalecimento das práticas interdisciplinares.
• Utilizar as tecnologias de comunicação e da informação como instrumentos
capazes de contribuir para a apropriação do conhecimento de forma coletiva, o
aprofundamento e ampliação entre os diversos saberes, na trilha da construção
de redes de conhecimento (SILVA, 2011).
• Criar mecanismos de articulação entre o ensino de graduação e a pós-graduação
e estes com a pesquisa e a extensão, rompendo com o isolacionismo e
assumindo a articulação como princípio pedagógico fundamental para a
formação de profissionais.
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• Assumir as questões socioambientais, éticas, estéticas e a diversidade étnicoracial, gênero, sexo, religião, idade e sociocultural, de forma transversal em
todos os Projetos Pedagógicos de Cursos e na forma de componente curricular
quando for exigência legal.

2.5.4 Interdisciplinaridade
A

UNICAP

vem

buscando

fundamentar

suas

práticas

de

ensino

na

interdisciplinaridade, o que pressupõe transladar conceitos teóricos metodológicos
convergentes, objetos de estudos de alguns componentes curriculares para outros, na
perspectiva da complementação, ampliação e aprofundamento do conhecimento.
O grande desafio consiste em incorporar a perspectiva interdisciplinar a uma
organização curricular baseada em disciplinas. Por esse ângulo, o ponto de partida para
desenvolver a interdisciplinaridade pode residir no momento de construção dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos – PPCs, no que concerne à seleção dos componentes
curriculares, em conformidade com o perfil do egresso, de modo que a escolha esteja
ancorada na capacidade de integração e potencialidade articuladora dos diversos
componentes curriculares entre si e com as problemáticas advindas da realidade
socioeconômica cultural.
Outro momento fecundo para pensar e decidir sobre a interdisciplinaridade consiste
na formulação dos planejamentos semestrais dos cursos e dos planos de ensino,
oportunidades para planejar as especificidades disciplinares (suas finalidades, seus
conteúdos,

suas

práticas

metodológicas

e

avaliativas)

e

estabelecer

as

complementaridades e inter-relações impulsionadoras de uma sólida articulação, o que só
é possível acontecer com o fortalecimento do diálogo entre os componentes do corpo
docente, e revisão de suas práticas.
Trata-se de considerar a interdisciplinaridade como uma questão central da
organização curricular na tentativa de combinar “disciplinaridade” e “interdisciplinaridade”
na esteira de uma tensão articuladora, comprometida com a garantia do respeito às
especificidades dos diversos componentes curriculares.
Ademais, a organização curricular deve evitar o domínio hierárquico de alguns
componentes curriculares e a compartimentalização, o que exige apostar na colaboração
que cada um dos citados componentes pode oferecer para a formação do profissional e na
possibilidade de viabilizar práticas integradoras.
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Nesse contexto, torna-se imperativo entender que, subjacente à organização
curricular de forma disciplinarizada, está a necessidade de mudar a maneira de pensar o
processo ensino aprendizagem, visando à instalação de uma “atividade interdisciplinar”
rumo à “cultura interdisciplinar”.
A interdisciplinaridade também se constitui em vetor do desenvolvimento da
pesquisa e da extensão, na medida que essas dimensões, sintonizadas ao ensino,
entendem a produção do conhecimento como um processo interdisciplinar. Por
conseguinte, um processo desvelador do real em todas as suas dimensões e impulsionador
das formas de agir, convertendo-se em instrumento de intervenção social. Desse modo,
tanto a pesquisa como a extensão devem ocorrer na perspectiva da totalidade, evitando a
fragmentação.

2.5.5 Flexibilidade Curricular
A flexibilidade proposta na esfera pedagógica, no interior da UNICAP, não se
restringe unicamente à supressão dos pré-requisitos e a mudanças no currículo dos cursos,
no que diz respeito à retirada ou inclusão de novos componentes curriculares, nem tão
pouco ao aumento ou à diminuição de carga horária.
Ela se impõe como um princípio inerente ao ato educativo e como tal pressupõe ser
desenvolvida à luz dos resultados da autoavaliação da prática docente, particularmente, no
que tange aos planos de ensino e planos de aulas, objetivando torná-los mais coerentes
com o nível de aprendizagem e de interesse dos alunos.
Em termos de flexibilidade curricular, várias alternativas podem ser viabilizadas:
•

ofertar, nos diversos currículos dos cursos, componentes curriculares
classificados como eletivos para escolha, por parte dos alunos, com o objetivo
de corresponsabilizá-los pela sua formação acadêmica;

•

promover a oferta de “atividades complementares” voltadas para o
aprofundamento de estudos em áreas específicas, de interesse do aluno,
vinculadas à atuação profissional e de projetos de iniciação científica, de
extensão, de monitoria, entre outras atividades, de acordo com os Projetos
Pedagógicos dos Cursos;

•

estimular a utilização de atividades semipresenciais na perspectiva de
melhorar as condições de aprendizagem, considerando os fatores tempo,
espaço e interesse dos alunos;
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•

promover o desenvolvimento da pesquisa, ao longo do curso, em vários
componentes curriculares, como atividade pedagógica e como trabalho de
conclusão (TCC), quando estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso;

•

promover o desenvolvimento de atividades de extensão, respeitadas as
diretrizes de cada curso, cultivando, no interior da formação acadêmica, a
responsabilidade social dos professores e alunos;

•

ampliar as possibilidades de flexibilizar o tempo e a duração dos cursos para
os alunos que apresentem um bom nível de rendimento acadêmico e
disponibilidade e ainda revelem interesse em concluir os estudos de forma
mais rápida.

2.5.6 Integralização Curricular
Entende-se a integralização curricular como o cumprimento da carga horária total do
Curso, compatibilizada em horas relógio, definida de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as Diretrizes Institucionais, fixada no Projeto Pedagógico, em termos de tempos
máximo e mínimo. O cumprimento da carga horária total do curso constitui-se no requisito
fundamental para o aluno colar grau e ser diplomado. De acordo com os critérios, os
currículos de cursos de graduação na UNICAP apresentam, em sua estrutura, prazos
diferenciados para a conclusão do curso.

2.6 Oferta de Cursos de Graduação, Pós-graduação lato e stricto sensu e extensão
O desenvolvimento institucional, no que diz respeito aos principais serviços que a
UNICAP presta à sociedade, implica a ampliação da oferta de cursos de graduação, pósgraduação (lato e stricto sensu) e de extensão, o que será apresentado nas tabelas a seguir.
Tabela 2 – Programação de abertura de cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura
e Tecnólogo)
Período

2017-2018
2019-2020
2021-2022
Total

Modalidade
Presencial

EaD

2
4
6

1
3
6
10

Total

1
5
10
16

FONTE: Plano Estratégico da UNICAP – Ações 6.1 e 7.0
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Tabela 3 – Programação de aumento de vagas para cursos
Modalidade

Nº de Vagas

Ano previsto para
a solicitação

Direito

Graduação

120

2018

Medicina

Graduação

120

2022

Curso

FONTE: Pró-reitoria Acadêmica – Prac

Tabela 4 – Programação de abertura de cursos de Pós-graduação Lato Sensu –
Especialização e/ou MBA
Modalidade

Ano
2017-2018
2019-2020
2021-2022
Total

Total

EaD
1
8
10
19

Presencial
5
5
5
15

6
13
15
34

FONTE: Plano Estratégico da UNICAP – Ações 4.2 e 5.0

Tabela 5 – Pós-graduação Stricto Sensu
Ano
2017-2018
2019-2020
2021-2022
Total

Mestrado
Acadêmico
1
1

Profissional
2
3
1
6

Doutorado
2
2

FONTE: Plano Estratégico da UNICAP – Ações 4.2 e 5.0

Tabela 6 – Programação de abertura de cursos de Extensão
Anos

Proponentes dos Cursos
Instituto Humanitas

Centros Núcleo EaD

Total

2017
2018-2019

9
11

25
50

2
14

36
75

2020-2022

10

75

20

105

Total

30

150

36

216

FONTE: Plano Estratégico da UNICAP – Ações 3.1 e 7.0
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CAPÍTULO 3º – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Definir os rumos que a avaliação vai tomar no cenário do PDI 2017-2022 exigiu,
inicialmente, situar o processo avaliativo desenvolvido sob a égide do PDI 2011-2016, bem
como indicar algumas reflexões sobre a importância e os limites da avaliação institucional.
Essas reflexões serviram de lastro para o delineamento das expectativas no campo da
avaliação institucional correspondentes ao PDI 2017-2022.

3.1 A trajetória da Avaliação Institucional no cenário do PDI 2011-2016
No período 2011-2016, a avaliação, vista como um instrumento capaz de interferir
no destino da UNICAP, tornou-se realmente institucional, abrangente e consequentemente
mais complexa do que em períodos anteriores. Nessa direção, foi feito um esforço de
compreender a UNICAP em sua totalidade e abrangência, na ótica dos seus principais
interlocutores (alunos, professores, funcionários, pessoas da comunidade e avaliadores
externos).
Por conseguinte, no curso de sua experiência, a UNICAP, através da Comissão
Própria de Avaliação – CPA, vem articulando os resultados das diferentes modalidades de
avaliação, a saber: autoavaliação, avaliação externa, avaliação de cursos de graduação,
avaliação do desempenho do estudante e avaliação da pós-graduação. São os resultados
agregados da avaliação institucional, considerados os diversos processos e formatos
institucionais, que podem propiciar um conhecimento da UNICAP regido pelos princípios
da interdisciplinaridade e da globalidade.
Na esteira da articulação com a gestão institucional, a avaliação trilhou o caminho
pedagógico-formativo, privilegiando os processos desenvolvidos, disseminando valores
que devem ser cultivados e assumidos, distanciando-se, portanto, de práticas de natureza
somativa que visam à medição de resultados, prestação de contas, fiscalização e
classificação. Buscou-se fortalecer a cultura da avaliação institucional, estimulando a
comunidade interna a anunciar positividades, identificar fragilidades e construir soluções no
tempo de hoje, rumo a um tempo que virá. Assim, “essa avaliação está comprometida com
o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do autoconhecimento crítico do
concreto, do real, que possibilite a classificação de alternativas para a revisão desse real”.
(SAUL, 1988, p. 61).
Vista por esse ângulo, a avaliação não teve um fim em si mesma e nem se constituiu
em espaço-tempo definidos, mas foi trabalhada de forma imbricada aos processos de
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desenvolvimento da instituição, integrando, portanto, de maneira permanente, a vida da
UNICAP.
Nesse período, a autoavaliação, cujos resultados já haviam servido de alicerce na
elaboração do PDI 2011-2016, conseguiu firmar-se como diagnóstico e seus resultados
contribuíram para embasar o processo de elaboração do Plano Estratégico 2016-2025 e do
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 2017-2022. Isso pode confirmar que, no
interior da UNICAP, os resultados da autoavaliação têm como função primordial subsidiar
os processos de tomada de decisões, objetivando torná-los mais coerentes com a realidade
institucional, na perspectiva de sua transformação.
Subjaz a esse processo a expectativa de que a avaliação pode contribuir para a
produção da consciência das possibilidades de mudança e dos efeitos que podem gerar,
com vistas à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela UNICAP. Trata-se de
cultivar uma avaliação estimuladora das transformações, o que somente pode ocorrer com
a participação da comunidade acadêmica, visando a assegurar um potencial de qualidade
autorreferenciado pelos participantes dos processos avaliativos.
A discussão sobre a questão da participação perpassou todo o processo avaliativo
vivido no período de 2011 a 2016. Em termos gerais, naquele momento, a participação foi
entendida, muitas vezes, como a possibilidade de alunos, professores e funcionários
responderem aos instrumentos de avaliação. Vale salientar que, nos últimos anos,
convivem com esse entendimento alguns avanços, com destaque para: participação dos
interlocutores na discussão e elaboração dos instrumentos e na definição de indicadores;
ampliação da percepção da importância da avaliação como instrumento de mudança;
integração da CPA com vários setores; análise dos resultados pelos atores, o que sinaliza
para o fortalecimento da cultura avaliativa na UNICAP.
A participação no campo da avaliação institucional constitui-se um desafio e
caracteriza-se como uma questão muito complexa. Desenvolver práticas avaliativas de
cunho participativo pressupõe uma articulação efetiva da CPA com os Órgãos Colegiados
da instituição. Agir dessa forma implica um aprendizado que vai desde a discussão e
elaboração do Projeto de Autoavaliação Institucional até a sua execução e avaliação. A
articulação da CPA com os Órgãos Colegiados da UNICAP exige que a autoavaliação seja
planejada coletivamente, mas com funções distintas e integradas. Assim, cabe à CPA
coordenar o processo de planejamento e desenvolvimento da autoavaliação, incluindo a
divulgação dos resultados, e aos Órgãos Colegiados assumirem a coordenação do
processo de transformação dos resultados da autoavaliação em ações possíveis de serem
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implantadas e capazes de operar mudanças, tendo em vista a melhoria da qualidade da
educação oferecida pela UNICAP.
Nesse caso, busca-se desenvolver uma avaliação participativa e estimuladora das
transformações institucionais, “cujos princípios de autocrítica, auto legislação e auto-gestão
asseguram um potencial de qualidade autorreferenciado pelas comunidades acadêmicas e
não acadêmicas”. (LEITE, 2012, p. 263). Caminhar nessa direção significa considerar a
avaliação imperativo da qualidade da organização, dos processos e dos resultados
educacionais, entendida como “aquela que promove o espírito crítico e fortalece o
compromisso para transformar a realidade social”. (MOROSINI, 2008, 258).
Diante do exposto, é possível dizer que os objetivos traçados pela CPA e expressos
no PDI 2011-2016 referentes à avaliação institucional tiveram um alto nível de
desenvolvimento, considerando o cumprimento das prioridades e metas estabelecidas.

3.2 As expectativas da Autoavaliação Institucional para o período 2017-2022
De forma sintética, a trajetória da avaliação na UNICAP aponta para a necessidade
de:

•

desenvolver um trabalho mais orgânico, envolvendo os resultados das diferentes
modalidades de avaliação: avaliação de cursos de graduação; avaliação
externa; avaliação do desempenho do estudante e avaliação da Pós-graduação,
respeitando a identidade de cada uma e tentando articular os diferentes
processos e resultados avaliativos, em busca de significados conjuntos;

•

investir na autoavaliação que, transcendendo o caráter regulatório, pode, cada
vez mais, iluminar os caminhos da UNICAP, considerando que desvela as
possibilidades reais, rumo a uma situação futura, ou seja, uma transformação da
realidade atual;

•

fortalecer a articulação entre planejamento e avaliação na perspectiva de
consolidar práticas já instaladas no interior da UNICAP;

•

ampliar a participação dos diferentes interlocutores para além do aumento dos
percentuais de sujeitos que respondem questionários e conhecem os resultados
da autoavaliação, envolvendo os participantes no processo de formulação e
implantação de ações em decorrência da avaliação;

•

incrementar a participação da comunidade com a inserção mais efetiva dos
egressos no processo de autoavaliação;
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•

atualizar o sistema de autoavaliação dotando-o de equipamentos e recursos
tecnológicos capazes de tornar mais efetivos os processos de sensibilização,
captação, análise de dados e divulgação dos resultados;

•

reorganizar o sistema de autoavaliação de modo que a gestão dos diferentes
setores da UNICAP assuma a condução do processo de análise dos dados
captados na avaliação e implantação de ações, visando à superação de
fragilidades e à solidificação de potencialidades;

•

fomentar a abrangência da autoavaliação em termos de garantir que a UNICAP
continue a ser avaliada por diferentes interlocutores, de forma cada vez mais
profunda, avançando no sentido de contemplar indicadores que até então não
foram abordados, tendo por baliza o “núcleo básico e comum e o núcleo de
temas optativos”, de acordo com as orientações gerais da Comissão Nacional
da Avaliação – CONAES.

Diante de tais necessidades, torna-se imperativo que a sistemática de autoavaliação
aprimore a articulação com a gestão institucional, conforme ilustra a figura a seguir.
Figura 1 – Esquema do processo de articulação entre a autoavaliação e a gestão
institucional
AUTOAVALIAÇÃO

CPA

GESTÃO

CPA

Coordenar a
descrição e
análise crítica da
realidade

Coordenar a
criação coletiva e
encaminhamento
de soluções

Coordenar o
novo ciclo de
avaliação

Participar do
processo

Supervisionar o
processo

Participar do
processo

GESTÃO

CPA

GESTÃO
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Agindo dessa forma, a UNICAP está em consonância com as determinações do
Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024, que enfatiza a importância do processo de
autoavaliação e o fortalecimento da participação das CPAs quando, na meta 13, estratégia
13.3 explicita: “induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação
superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a
aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas.”
(BRASIL, 2014).
A ideia que vai presidir o trabalho de autoavaliação, no contexto do PDI 2017-2022,
consiste em consolidar a avaliação como importante instrumento de gestão, considerando
os avanços que ocorreram no período 2011-2016, no que tange à articulação entre
avaliação e planejamento institucional em termos macro institucionais.
Na perspectiva da articulação entre a avaliação e a gestão, o ponto de partida
consiste na elaboração do Projeto de Avaliação Institucional traduzido como Plano
Operacional das metas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2022.
Por conseguinte, o citado Projeto, entendido como um processo de “ação – reflexão –
ação”, exige que sua elaboração seja participativa e representativa da vontade política
daqueles que fazem a comunidade acadêmico-administrativa da UNICAP.
Pensar e formular o Projeto de Autoavaliação Institucional enseja clareza quanto ao
que se quer avaliar, como se vai avaliar e porque avaliar. Quanto ao que se quer avaliar é
importante considerar a UNICAP em toda sua abrangência, vista por diferentes
interlocutores. Para tanto, a autoavaliação, a exemplo de anos anteriores, terá por
referência os 5 (cinco) Eixos aglutinadores das 10 (dez) Dimensões do SINAES (Art. 3º da
Lei nº 10.861 de 14.04.2004).
Como respostas às expectativas desenhadas para o período 2017-2022 e visando à
melhoria da qualidade da avaliação, a CPA definiu que todos os processos avaliativos serão
orientados pelos objetivos: aperfeiçoar a sistemática de avaliação institucional da UNICAP,
respeitando as determinações do SINAES e favorecendo a articulação dos resultados das
diferentes modalidades de avaliação; fortalecer a articulação da avaliação com o
planejamento e com a gestão institucional, ensejando assegurar a conversão dos
resultados dos diferentes processos avaliativos em ações capazes de promover mudanças
na Universidade.
Em relação ao como avaliar, a intenção da CPA consiste em preservar o
desenvolvimento de uma sistemática de avaliação interna ancorada na abordagem
emancipatória entendida como:
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“[...] um processo de descrição, análise e crítica de uma realidade, visando
transformá-la. [...] O compromisso social desta avaliação é o de fazer com que as
pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a
sua própria história e gerem as suas próprias alternativas de ação”. (SAUL, 1988 p.
61).

Tal compreensão exige implementar, na medida do possível, os 5 (cinco) momentos
indicados, a seguir, com base no modelo de avaliação proposto por Saul (1988):

Momento 1 – “Descrição da realidade”
A descrição da realidade pressupõe a sensibilização dos sujeitos envolvidos, na
perspectiva de que o ato de participar represente: um desejo de colaborar para a
melhoria da educação na instituição; a definição clara dos objetivos da avaliação; a
formulação de instrumentos e apreensão dos dados/informações.

Momento 2 – “Análise crítica da realidade”
Este momento consiste em compreender o significado do discurso veiculado pelos
sujeitos ou declarado nos documentos, ocasião em que as descrições quantitativas
sobre os fenômenos avaliados passam por uma reflexão qualitativa.

Momento 3 – “Criação coletiva”
Integrado ao momento anterior, “a criação coletiva” configura-se como a
oportunidade de “converter os resultados da avaliação em ações”, ou seja, construir
soluções para os problemas, com base em critérios provenientes do consenso
racionalmente formulado nos grupos, objetivando cumprir o caráter transformador da
avaliação.

Momento 4 – “Encaminhamento das soluções”
Nesta oportunidade, cabe aos grupos responsáveis pela avaliação planejarem e
implantarem as ações cuja responsabilidade esteja ao seu alcance e encaminharem
as demais para outras instâncias da Universidade.

Momento 5 – “Criação de um novo ciclo avaliativo”
É o momento de instalar um novo processo para avaliar as ações implantadas,
identificando os resultados alcançados e as repercussões na comunidade
acadêmico-administrativa.
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Aspirando ao contínuo aperfeiçoamento dos processos avaliativos, a cada novo ciclo
de avaliação empreende-se a meta-avaliação (retroalimentação do processo) que se
configura como oportunidade de constatar a confiabilidade dos dados e informações
captadas, a adequação e a viabilidade dos métodos/técnicas e instrumentos utilizados, a
complexidade e a diversidade da instituição e a utilização dos resultados da avaliação para
melhoria da qualidade acadêmica e administrativa da UNICAP.
Cabe destacar, finalmente, as razões pelas quais a UNICAP desenvolve a avaliação,
para além do simples cumprimento da Lei nº 10.861 de 14.04.2004. Ao longo de sua
história, a UNICAP tem revelado um compromisso com a avaliação institucional, no sentido
de obter informações capazes de induzir reflexões e ações que visem à constante melhoria
da qualidade e excelência acadêmica, em todas as suas dimensões, bem como assegurar
o cumprimento de sua Missão. A ênfase, pois, tem sido colocar a avaliação a serviço da
busca da eficácia institucional, da conscientização da comunidade universitária sobre a
importância do processo avaliativo para a melhoria da qualidade e da ampliação dos
serviços prestados pela UNICAP à sociedade e para efetivação do seu compromisso com
a responsabilidade social, o que significa desenvolver e valorizar práticas avaliativas
comprometidas com a ética. Toda essa discussão continua presente no interior da UNICAP,
movida pela intenção de aprimorar o processo avaliativo a ser vivenciado no período 20172022.
Além do mais, torna-se necessário ampliar e aprofundar as relações das sistemáticas
da avaliação da graduação e da pós-graduação, objetivando consolidar um sistema de
avaliação interno com características próprias. Vale destacar que o processo de
autoavaliação está planejado de acordo com os 5 (cinco) Eixos e as 10 (dez) Dimensões
do SINAES, definindo as metas a serem alcançadas e as atividades a serem desenvolvidas
nessa direção.

Ação XX – Consolidar o sistema de avaliação articulando com o sistema de gestão
Meta 23: Elevar o índice de efetividade da avaliação, no que concerne à implantação de
ações em decorrência dos resultados apresentados, a um nível superior a 3,0, 3,5 e 4,0,
em uma escala de 1 a 5, nos anos de 2017, 2019 e 2022, respectivamente.
Atividades Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional
- Reorganizar o sistema de autoavaliação de modo que a gestão dos diferentes setores da
UNICAP assuma a condução do processo de análise dos dados captados na avaliação e a
implantação de ações, visando à superação de fragilidades e à solidificação de
potencialidades.
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- Atualizar, permanentemente, o sistema de autoavaliação dotando-o de equipamentos e
recursos tecnológicos capazes de tornar mais efetivos os processos de sensibilização,
captação, análise de dados e divulgação dos resultados.
- Modificar os instrumentos de avaliação de forma a torná-los mais interativos e adequados
as metas e atividades do plano estratégico.
- Divulgar os resultados e iniciativas associadas às demandas/sugestões indicadas na
avaliação.
- Redefinir a sistemática de autoavaliação institucional.
- Aumentar a participação dos diversos setores da UNICAP na autoavaliação.
- Implantar um plano de monitoramento das metas do PDI, em articulação com o Plano
Estratégico com a participação dos responsáveis pela execução.

Meta 24: Desenvolver, anualmente, de forma integral, a autoavaliação, no decorrer da
vigência deste PDI, organizada em 5 (cinco) eixos, contemplando as 10 (dez) dimensões
do SINAES e envolvendo as comunidades interna e externa vinculadas à UNICAP.
Atividades Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional
- Elaborar o Projeto de Autoavaliação para o período de 2017-2022, considerando as metas
e atividades definidas neste Plano.
- Desenvolver a avaliação por eixo, divulgar os resultados e acompanhar o processo de
transformação dos resultados apontados pela avaliação em ações a serem efetivadas,
visando superar dificuldades e fomentar possibilidades.
- Divulgar os resultados da avaliação, objetivando que a gestão institucional proceda aos
ajustes e às mudanças necessárias, tendo em vista a consecução das metas nos prazos
estabelecidos.
- Avaliar, pelo menos, duas ações de responsabilidade social desenvolvidas pela UNICAP,
selecionadas entre aquelas que contribuem para a inclusão social, desenvolvimento
econômico, defesa do meio ambiente, desenvolvimento cultural e artístico da comunidade.
- Analisar, anualmente, os convênios celebrados entre a UNICAP e a sociedade, de modo
a identificar as principais contribuições para a melhoria das condições de vida da
população.
- Proceder, anualmente, a um levantamento das atividades que possibilitem a aproximação
com a sociedade, analisando o percentual de participação da comunidade externa nos
eventos acadêmicos, culturais e artísticos promovidos pela UNICAP.
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Atividades Eixo 3 – Políticas Acadêmicas
- Implementar a avaliação semestral das atividades do ensino de graduação e de pósgraduação, e anual da pesquisa e da extensão, com vistas a potencializar as atividades
avaliativas já desenvolvidas e assegurar a ampliação da avaliação, focalizando: no ensino
- a prática docente e os objetivos relacionados à formação acadêmica, científica e
profissional dos alunos; na pesquisa - a consolidação dos grupos de pesquisa, a qualidade
social das pesquisas e a articulação dos grupos com os programas de pós-graduação; na
extensão - os cursos, os programas e os projetos sociais em fase de implantação e/ou de
implementação.
- Estabelecer mecanismos de avaliação que investiguem a articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão e estimulem o desenvolvimento de ações integradas.
- Avaliar as estratégias de comunicação no período de vigência do PDI, verificando,
anualmente, os níveis de satisfação das comunidades interna e externa com as formas
comunicativas empreendidas.
- Planejar, com base em um estudo da trajetória do NADD, uma avaliação com os discentes
atendidos e divulgar os resultados na comunidade acadêmica.
- Programar uma avaliação para os programas de apoio financeiro, envolvendo gestores,
alunos atendidos e pessoas das famílias envolvidas.
- Aperfeiçoar a sistemática de avaliação de egressos de modo a contemplar a relação entre
a formação recebida e a atuação no mundo do trabalho, na ótica dos egressos e dos
empregadores.

Atividades Eixo 4 – Políticas de gestão
- Desenvolver a avaliação das políticas de pessoal, tendo como foco o desenvolvimento
profissional e as condições de trabalho e, até o final da vigência do PDI, a implementação
do Plano de Cargo e Carreira Docente e a implantação do Plano de Cargo e Carreira dos
Funcionários.
- Criar um mecanismo de acompanhamento do trabalho dos órgãos colegiados no que
concerne à implantação de ações capazes de superar as fragilidades decorrentes dos
processos avaliativos.
- Implementar a avaliação dos colegiados dos cursos e dos NDEs, vistos como instrumentos
de gestão, na ótica dos seus componentes, dos alunos e dos professores.
- Avaliar, anualmente, a sustentabilidade financeira da UNICAP identificando as fontes de
captação e formas de alocação de recursos no ensino, na pesquisa e na extensão.
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Atividades Eixo 5 – Infraestrutura física
- Ampliar e aperfeiçoar a avaliação interna da infraestrutura, na visão de alunos,
professores, funcionários e gestores, no que diz respeito à acessibilidade, à conservação,
à atualização, à segurança e à adequação das instalações e equipamentos às
necessidades das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
- Cotejar os resultados da avaliação interna referentes à infraestrutura com a avaliação feita
pelos alunos por ocasião do ENADE e com os relatórios de avaliação de curso elaborados
pelos avaliadores designados pelo INEP.
- Avaliar os recursos tecnológicos, quanto à manutenção, atualização e distribuição nos
diversos setores da UNICAP, na visão de alunos, professores e funcionários.
- Proceder, anualmente, à avaliação da Biblioteca no que tange ao atendimento, ao acervo
de livros e periódicos e à infraestrutura física, buscando sua adequação aos parâmetros
exigidos pelo SINAES.
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CAPÍTULO 4º – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Este capítulo focaliza o PDI 2017-2022 e consiste na descrição do processo de sua
elaboração e na apresentação de um diagnóstico síntese da realidade atual. Pretende,
igualmente, apresentar as políticas institucionais relacionadas à responsabilidade social da
UNICAP, tendo por base a sua missão.

4.1 Plano do Desenvolvimento Institucional 2017-2022: o processo vivido e elementos
de um diagnóstico
4.1.1 O processo vivido: continuidade e avanços
O PDI 2017-2022, visto como o documento norteador das políticas institucionais, é
fruto da projeção arquitetada por gestores, professores, funcionários e alunos acerca do
futuro da UNICAP, como algo a ser construído coletivamente. Tem seu nascedouro e sua
forma de construção traçados em plena sintonia com os cenários delineados pelo
Planejamento Estratégico, para o período 2016-2025, entendido como ferramenta de
gestão e desenvolvido de forma participativa, como um processo de pensar a instituição
com um olhar voltado para o futuro. Assim,
é possível afirmar que o planejamento remete a explicitação das implicações
futuras de decisões presentes, como um processo contínuo de decisão. E tais
decisões não devem ser isoladas, e sim vinculadas aos vários aspectos da
organização, gerando consequências. Portanto, a tomada de decisão deve visar aos
objetivos que forem estabelecidos e proporcionar sua viabilidade de execução
(UNICAP, 2016, p. 3)

Na trilha do Planejamento Estratégico, a elaboração do PDI 2017-2022 foi pautada
na participação da comunidade universitária e na articulação planejamento e avaliação.
Com relação à elaboração do Plano anterior, não aconteceram rupturas radicais e nem
continuidades desprovidas de críticas. Assim, o processo foi revisitado e recriado à luz da
realidade atual e organizado em 6 (seis) momentos, descritos a seguir:

1º Momento: Estudos sobre a experiência/trajetória da elaboração e sobre os
resultados da avaliação do PDI UNICAP 2011-2016.
O primeiro momento diz respeito à sistematização dos desafios postos pela
experiência anterior e pela avaliação específica do PDI, culminando com a definição
de um roteiro para organização do novo Plano.
2º Momento: Organização de um diagnóstico 2011-2016.
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O segundo momento consistiu na releitura dos relatórios de autoavaliação, no
período de vigência do mencionado PDI, dos relatórios de avaliação de cursos, dos
resultados do ENADE, e dos resultados das entrevistas e das oficinas realizadas por
ocasião da elaboração do Planejamento Estratégico, em busca de um consenso
sobre as principais potencialidades, fragilidades e proposições.
3º Momento: Trabalho nos diferentes setores da UNICAP.
O terceiro momento foi vivido nas Pró-reitorias, Centros e Cursos com o objetivo de,
a partir da avaliação do PDI anterior, apresentar as propostas para 2017-2022.
4º Momento: Elaboração de uma versão Preliminar do PDI UNICAP 2017-2022.
O quarto momento envolveu a Asseplan e a CPA que, juntas, tiveram a
responsabilidade de agregar/organizar as propostas conforme o roteiro de
elaboração, culminando com a formulação da 1ª versão do PDI 2017-2022.
5º Momento: Discussão com os setores envolvidos.
O quinto momento caracterizou-se como o estudo e a análise crítica da 1ª versão do
PDI e encaminhamento de proposta de revisão/complementação à Asseplan, a
quem competiu fazer as alterações necessárias.
6º Momento: Finalização do PDI 2017-2022.
Nesse momento, foi dada a redação final e aprovação do PDI pelo Conselho de
Ensino Pesquisa e Extensão.

Convém ressaltar que o PDI UNICAP 2017-2022 se espelha no Plano Estratégico
2016-2025, principalmente quanto à declaração da missão, visão estratégica, objetivos,
compromissos com a melhoria do ensino, da pesquisa e da extensão, mas, por outro lado,
diferencia-se quanto ao tempo de vigência, abrangência e natureza das metas e atividades
estabelecidas.
Com efeito, o PDI tem identidade própria, uma vez que foi elaborado, sob o
resguardo do art. 16 do Decreto Nº 5.773, de 09 de maio de 2006, e das orientações
constantes do Instrumento de Avaliação Institucional Externa, datado de 2014. De acordo
com esse arcabouço legal,
O PDI é o instrumento de planejamento e gestão. Ele considera a identidade da IES
no âmbito da sua filosofia de trabalho, da missão a que se propõe, das estratégias
para atingir suas metas e objetivos, da sua estrutura organizacional, do Projeto
Pedagógico Institucional, com as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações
e as atividades acadêmicas e científicas que desenvolve e visa desenvolver.
(MEC/INEP/DAES, 2014 p. 35)
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Além do mais, o PDI 2017-2022 considerou, na sua formulação, os resultados da
avaliação institucional abarcando, de forma articulada, as diferentes modalidades, a saber:
avaliação externa, avaliação de cursos, avaliação do desempenho dos estudantes,
autoavaliação institucional e avaliação da pós-graduação.
A esse respeito é importante destacar, no âmbito da autoavaliação institucional, os
esforços empreendidos pela CPA para avaliar o PDI 2011-2016. O desafio foi grande uma
vez que do referido Plano constavam quase duzentas metas, algumas elaboradas de forma
genérica e outras sem a definição de indicadores de monitoramento. A despeito dessas
limitações, foi possível monitorar o desenvolvimento de cada uma das metas, no período
2011-2016. O monitoramento teve como ponto de partida um levantamento/estudo
pormenorizado das metas feito pela CPA que serviu de base para envolver os grupos
responsáveis pela gestão do PDI, no formato de “roda de diálogos”. Essa forma de agir
possibilitou acompanhar a evolução de cada uma das metas, principalmente quanto ao seu
grau de implementação, além da constatação de alguns impactos na realidade institucional.
Nesse cenário, a avaliação do PDI possibilitou uma análise crítica sobre o desempenho das
metas, buscando contextualizar os êxitos obtidos, as dificuldades e os desafios enfrentados
no decorrer da vigência do Plano em questão.
Esse processo foi muito importante e gerou um grande aprendizado, considerando
que, por seu intermédio, foi obtida uma maior visibilidade relativamente às lacunas e
possibilidades da avaliação institucional. Nessa direção, importa sublinhar que, quando os
resultados da avaliação são incorporados ao planejamento e assumidos pela gestão,
podem contribuir para consolidação e/ou reorientação, correção de rumos das políticas e
ações institucionais, visando à superação de limites e de distorções. Trata-se de renovar a
esperança de que é possível colocar a avaliação como uma ferramenta fundamental na
constante busca da excelência, pela UNICAP.
Nesse contexto, a avaliação do PDI 2011-2016, apesar de se efetivar, tendo por eixo
principal identificar a evolução do desenvolvimento das metas, contribuiu imensamente
para que as metas do PDI 2017-2022 fossem cada vez mais fundamentadas nos resultados
da avaliação institucional, vista como instrumento de planejamento e gestão. É sabido que
não basta basear as metas em diagnósticos institucionais, mas torna-se imperativo
estabelecer o monitoramento como prioridade substantiva do processo de planejamento e
avaliação, em consonância com a vontade política da gestão institucional.
Foram muitas as lições retiradas da experiência de elaboração e monitoramento do
PDI 2011-2016 e absorvidas no PDI 2017-2022, com destaque para a busca da otimização
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as, sempre que possível, com referência temporal e mensuráveis, uma vez que diretamente
associadas a indicadores específicos de monitoramento. A experiência aponta, ainda, para
a necessidade de fortalecer o monitoramento, na perspectiva de torná-lo capaz de
identificar, no horizonte do Plano, as metas alcançadas, e aquelas que precisam ser
reprogramadas e, ainda, aquelas cuja execução está inviabilizada, o que põe em evidência
a necessidade de refazer o caminho do monitoramento e da avaliação do PDI.
A ideia da retroalimentação do processo de elaboração das metas foi acalentada
pela crença de que a análise do PDI 2011-2016 configurou-se, na elaboração do Plano
atual, como uma luz e uma âncora. Luz enquanto possibilitou maior visibilidade dos limites
que precisam ser enfrentados e superados, e uma âncora para que o agir institucional se
reporte continuamente ao planejado, evitando improvisações, no período 2017-2022.
Entre os desafios a serem enfrentados pela UNICAP em termos de planejamento, o
monitoramento e avaliação do PDI é, seguramente, uma prioridade, que necessita ser
assumida com base no entendimento de que o PDI 2017-2022 constitui-se um instrumento
orientador da efetivação das políticas institucionais.
Nesse cenário, além do esforço de associar cada uma das metas a um indicador que
possa ser sistematicamente acompanhado, torna-se importante o aperfeiçoamento da
metodologia de monitoramento do PDI para que seja possível, considerando o atual estágio
de desenvolvimento da UNICAP, visualizar aonde conseguirá chegar em 2022, horizonte
final de seu período de abrangência. Soma-se a isso a possibilidade de tornar o
monitoramento uma atividade que pode ser desenvolvida conjuntamente pelos setores
competentes e pela comunidade acadêmica.
Essa iniciativa vai exigir cada vez mais a organização, de forma sistêmica, das
informações estatísticas da UNICAP que, articuladas ao INEP e ao IBGE, podem fornecer
bases importantes para as políticas institucionais. Assim, é de suma importância organizar
e ampliar as bases de dados da UNICAP, na perspectiva do desenvolvimento de séries
históricas, de cruzamentos de variáveis, de construção de indicadores, bem como de
aprimoramento da avaliação institucional.

4.1.2 Elementos de um diagnóstico
A avaliação do PDI 2011-2016, servindo de lastro à elaboração do novo PDI,
apresentou-se como um diagnóstico que favoreceu a busca de compreensão da realidade
institucional, visando a subsidiar a tomada de decisões quanto à consolidação e/ou
reorientação de políticas, programas e ações voltadas para a correção de rumos e
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

81

superação dos limites postos no período de desenvolvimento do atual PDI. Vale ressaltar
que o diagnóstico
indica a descrição de uma realidade determinada, com o reconhecimento de pontos
positivos e de problemas que interferem no percurso e nos resultados desejados de
uma ação ou de uma situação analisada. Nesse sentido, o diagnóstico é uma forma
de avaliação em que se busca compreender a realidade estudada, com a finalidade
de subsidiar a tomada de decisões quanto ao direcionamento das ações (COSTA
CARVALHO, 2001, p.44).

Assim, tendo a avaliação como base na sua construção, o PDI 2017-2022 considerou
os avanços, os desafios, as potencialidades e as dificuldades de ordem interna,
identificados nos processos de avaliação institucional, bem como os de ordem econômica,
cultural, científica e tecnológica decorrentes do cenário social mais amplo.
Na trajetória de avaliação do PDI 2011-2016, foram identificadas as principais
potencialidades e fragilidades da UNICAP, apresentadas a seguir.

Potencialidades
1. Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional com base nos resultados da
avaliação.
2. Comprometimento dos funcionários com a Instituição.
3. Desenvolvimento da autoavaliação de forma ampla e abrangente, contemplando as 10
(dez) dimensões do SINAES, organizadas em 5 (cinco) eixos.
4. Reconhecimento, pela sociedade, da qualidade da educação oferecida pela UNICAP.
5. Melhoria da qualificação dos docentes em nível de doutorado.
6. Qualidade do trabalho das Coordenações de Cursos de Graduação.
7. Qualidade da Biblioteca, no que diz respeito à infraestrutura e ao acervo de livros e
periódicos.
8. Ampliação da pós-graduação stricto sensu.
9. Valorização da Extensão como ação estratégica.
10. Potencial da Instituição para desenvolver projetos sociais, em articulação com
diferentes setores da sociedade, na perspectiva da inclusão social.

Fragilidades
1. Insuficiência na comunicação da UNICAP com o público interno e com a sociedade.
2. Insuficiência de apoio financeiro e administrativo aos professores e alunos para
participação em eventos acadêmicos fora da UNICAP.
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3. Desatualização das metodologias de ensino, em alguns cursos da UNICAP, e na
dificuldade de articulação entre avaliação da aprendizagem e conhecimentos ensinados.
4. Deficiência na participação de alunos nos colegiados de curso e dos professores na
elaboração e acompanhamento dos PPCs.
5. Dificuldade da gestão institucional em transformar os resultados da avaliação em ações
de melhoria da qualidade do trabalho educativo.
6. Dificuldade em atingir resultados mais satisfatórios no ENADE.
7. Insuficiente envolvimento dos egressos com a vida da Universidade.
8. Deficiências, em alguns cursos, nos equipamentos e materiais de apoio às atividades de
ensino em salas de aula e nos laboratórios.
9. Baixa qualificação estrutural na área de captação de recursos externos, aliada à
deficiente articulação entre planejamento e orçamento.
10. Deficiência na política de formação continuada para os gestores, notadamente da área
administrativa, na ótica dos funcionários.

O diagnóstico formulado a partir dos processos de avaliação institucional foi ampliado
e aprofundado com os dados advindos da avaliação feita com apoio da Consultoria
Econômica e Planejamento – CEPLAN, tendo em vista a elaboração do planejamento
estratégico. Tal avaliação foi organizada em forças e fraquezas. Segundo a sistematização
dos resultados, as dez forças mais relevantes da Universidade Católica de Pernambuco
são:
•

Na perspectiva da relação sociedade e alunos

- Presença do “Instituto Humanitas” como instrumento interno e externo da transversalidade
e que traduz a “alma” da instituição (e lidera a extensão).
- Instituição humanizada, com compromisso social forte e impacto positivo na Extensão e
na Comunidade.
- Imagem positiva consolidada como instituição com tradição e prática de valores éticos,
formadora de profissionais qualificados e produtora de conhecimento capaz de transformar
a realidade.
•

Na perspectiva da aprendizagem e crescimento

- Qualidade do corpo docente.
- Qualidade do ensino e excelência acadêmica.
- Comprometimento da equipe de funcionários.
- Ambiente de trabalho excelente, com integração interna forte.
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•

Na perspectiva dos processos internos

- Alta qualidade da biblioteca em acervo, infraestrutura, ambiente e sistema de controle
automatizado.
- Localização estratégica (no centro da cidade) e infraestrutura privilegiada.
- Gestão superior muito compromissada com a mudança na direção do projeto de futuro,
com valorização das decisões colegiadas.

Segundo a sistematização dos resultados, as dez fraquezas mais relevantes da
Universidade Católica de Pernambuco são:
•

Na perspectiva financeira

- Alta dependência de receita decorrente das mensalidades de graduação associada à
queda no número de discentes na última década.
- Frágil sustentabilidade financeira, com insuficiência no acesso a fontes de fomento e de
captação de recursos e custos elevados.
•

Na perspectiva da relação sociedade e alunos

- Relativamente isolada, com reduzida aproximação com as empresas e insuficiente e frágil
acompanhamento do egresso / Reduzido fomento a estágios e intercâmbios.
•

Na perspectiva da aprendizagem e crescimento

- Não tem estratégia para pesquisa / fragilidade na estrutura de pesquisa e sua relação com
a extensão.
•

Na perspectiva dos processos internos

- Timidez/fragilidade do marketing/comunicação interna, externa e interinstitucional.
- Ausência de Política de Pessoal adequada aos novos desafios e ausência de Plano de
Carreiras para Funcionários.
- Administração em padrões tradicionais, com estruturas emperradas em setores
estratégicos, excesso de práticas burocráticas além de centralização dos processos e
insuficiente integração entre os setores.
- Falta de cultura de planejamento) / processos e atividades sem planejamento.
- Sistemas informatizados com interação insatisfatória.
- Falta de estrutura para os alunos em cursos de tempo integral.

Ação XXI – Acompanhar e avaliar o PDI 2017-2022
Meta 25: Garantir que, até 2022, todas as metas do PDI sejam cumpridas.
Atividades
- Socializar o PDI de modo que ele seja de conhecimento de toda comunidade.
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- Instalar uma sistemática de trabalho nos diferentes setores, sob a responsabilidade dos
gestores, de modo a garantir que todas ações planejadas tenham como norte o
cumprimento das metas do PDI.
- Conceber e implementar um banco de dados com o objetivo de apoiar as decisões a
serem tomadas no campo do planejamento e da gestão institucional.
- Desenvolver estudos de demanda com a finalidade de apoiar a política de implantação de
cursos de graduação e pós-graduação.
- Reorganizar a Asseplan, de modo a fortalecer a atividade de planejamento institucional.
4.2 Responsabilidade Social
Neste item, a responsabilidade social da UNICAP é considerada no que tange à sua
contribuição em relação aos direitos humanos, às questões étnico-raciais, à defesa do meio
ambiente, à produção artística e cultural e às atividades desportivas, na perspectiva da
inclusão social.

4.2.1 Instituto Humanitas - IHU
Criado em 2010, o Instituto Humanitas UNICAP tem como objetivos estabelecer um
espaço de reflexão nas fronteiras do conhecimento e ser um canal aberto ao diálogo com
a cultura e a sociedade, buscando novas formas de humanismos, inspiradas na tradição
cristã, interagindo com as diversas tradições e segundo o espírito de nosso tempo.
Sem se descuidar da necessária articulação do local com o global, o IHU, situado no
coração do Nordeste, volta a sua atenção para os problemas da Região e do País, atento
ao dinamismo de universalização do mundo contemporâneo, com seus desafios e
possibilidades.
Nesse horizonte, e em sintonia com a visão de futuro da UNICAP – uma universidade
comunitária forte no ensino e pesquisa, e exemplo de excelência na extensão – o IHU,
articulado com os cursos e setores da Universidade, tem como missão buscar alternativas
aos modelos dominantes e às ideias pré-concebidas, desmascarar interesses particulares
com aparência de bens universais e evidenciar critérios de discernimento dos processos
históricos que promovam a justiça, a superação da pobreza, a defesa dos direitos humanos
fundamentais, o respeito à diversidade e a abertura à alteridade.
Para isso, propõe-se uma abordagem crítica das questões humanas fundamentais
expressas em seus seis polos temáticos, a saber: 1) Teologia, Ciência e Cultura; 2)
Mercado, Pobreza e Desigualdades; 3) Ecologia, Desenvolvimento e Sociedade
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Sustentável; 4) Gênero, Diversidade e questão Étnico-racial; 5) Democracia, Sociedade e
Políticas Públicas e 6) Espiritualidade Inaciana, Acompanhamento e Serviço da Fé.
Agindo assim, através de uma articulação dinâmica dos saberes, o Instituto
Humanitas UNICAP ajuda na superação de uma forma fragmentada e reducionista do
conhecimento e contribui na implementação de interdisciplinaridade como um princípio
pedagógico integrador e adequado à complexidade do mundo contemporâneo.
Na perspectiva da interação com a realidade local e do intercâmbio de
conhecimentos – entre o saber acadêmico e o popular –, o IHU desenvolve o programa de
visitas a locais de expressão religiosa e cultural como aldeias indígenas, quilombolas e
centros de romaria. Trata-se de viver uma experiência de estar-a-caminho: caminhar
apresenta-se como uma maneira coletiva de exercitar a fé e enfrentar desafios que nos
interpelam na afirmação da justiça. Essa pedagogia do caminho nos leva a entender que o
conhecimento se torna, então, a experiência. As caminhadas e as visitas têm por objetivos:
vivenciar momentos de espiritualidade, conhecer culturas nativas, participar de rituais em
aldeias indígenas, conviver com trabalhadores, conhecer experiências de diferentes
movimentos sociais, entre outros. Nessas atividades, têm participado estudantes, docentes,
funcionários e ex-alunos.

Ação XXII – Avaliar, ampliar e consolidar o Instituto Humanitas
Meta 26: Obter maior eficácia e organicidade na efetivação da missão do Instituto
Humanitas, de modo a atingir os seguintes resultados.

Resultados
Ampliação do número de projetos e atividades de extensão em
andamento.
Ampliação dos projetos e atividades autossustentáveis.

2017

2019

2022

50%

30%

30%

60%

70%

80%

9

20

30

Cursos de Extensão na modalidade presencial e a distância.

Atividades
- Criar um Conselho Gestor (com representação de todos os Centros) para apoiar a gestão
do IHU-UNICAP.
- Elaborar o planejamento do IHU-UNICAP.
- Elaborar diretrizes e definir mecanismos de captação de recursos.
- Apresentar o planejamento do IHU-UNICAP aos Fóruns de Identidade e Missão e de
Gestores.
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- Criar e fazer funcionar o GT Portal Humanitas.
- Implantar as diretrizes de captação e aplicação de recursos, definindo a participação do
IHU, dos Centros e dos Cursos.
- Montar e realizar novos cursos de extensão e especialização em Brasília (presenciais e
via EaD) em articulação com a Coordenação de Extensão e de Pós-graduação.
- Criar e fazer funcionar o Observatório das Comunidades da Região Metropolitana do
Recife.

Meta 27: Desenvolver, até o final de vigência deste plano, 9 (nove) visitas/caminhadas para
locais que expressem religiosidade e aspectos importantes da nossa cultura.
Atividades
- Caminhar e visitar espaços localizados em Pernambuco: Aldeias dos Índios Xucurus de
Pesqueira; Usina Cucaú, no município de Rio Formoso; Fundação Terra de Arcoverde,
município de Arcoverde; e Exu (Terra de Luiz Gonzaga).
- Caminhar e visitar, no estado de Alagoas, a comunidade do Discípulo Amado – Serra do
Catita – Colônia Leopoldina, e a terra de Zumbi/Quilombo dos Palmares.
- Caminhar e visitar, no estado do Ceará, Juazeiro do Norte, o povoado de Vazantes e o
Mosteiro dos Jesuítas em Baturité.
- Caminhar e visitar, na Bahia, as terras de Canudos e a Hidroelétrica de Paulo Afonso.

4.2.1.1 Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da UNICAP – NEABI / UNICAP
O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas foi criado pela Resolução Nº
001/2010 da UNICAP com o objetivo de articular e promover atividades de ensino, pesquisa
e extensão, de caráter interdisciplinar, voltadas para avaliação e acompanhamento da
implantação do Parecer CNE/CP 003/2004 da Resolução CNE 001/2004, que tratam das
Diretrizes Curriculares para a Educação e Relações Étnicorraciais e Ensino de História da
África e da Cultura Afrobrasileira e Indígena, bem como do Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares.
Nessa perspectiva, a UNICAP vem realizando várias atividades com destaque para
a Semana da Consciência Negra, focalizando as temáticas: “Negritude Brasil”; “Abolição,
uma obra inconclusa”; “Do combate ao racismo à promoção da igualdade racial”; “Da Lei
Áurea ao Estatuto da Igualdade Social”; “Promoção da igualdade racial: o que é?” entre
outras.
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Meta 28: Fortalecer o NEABI em articulação com o Instituto Humanitas para garantir o
cumprimento das Leis Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e Nº 11.645, de 10 de março de
2008, assegurando que todos os cursos da UNICAP desenvolvam ações relativas à história
e às culturas afrobrasileira e indígena.
Atividades
- Desenvolver atividades culturais, cursos livres e de formação dirigidos a discentes,
docentes e ao pessoal do corpo técnico-administrativo sobre as relações étnicorraciais e
sobre a história da África e suas relações com o Brasil.
- Incentivar a criação de grupos de pesquisa sobre o tema das relações étnicorraciais, com
focos nos aspectos históricos, antropológicos, sociológicos, políticos, linguísticos,
teológicos, filosóficos e literários.
- Promover estudos e eventos que contribuam no enfrentamento das discriminações
negativas como o racismo, discriminação racial, xenofobia, homofobia, misoginia,
intolerância correlata e outras discriminações de natureza étnica ou social.
- Promover seminários para debates sobre as questões relativas à desigualdade/ igualdade
étnica e racial no país, notadamente com a Rede de Universidades Jesuítas da América
Latina (AUSJAL).
- Planejar e elaborar materiais didáticos e paradidáticos com ênfase nos estudos de temas
alusivos aos aspectos sócioeducacionais e culturais das populações afro-brasileiras e
indígenas, inclusive a população escolar em geral (alunos, professores, gestores etc).

4.2.1.2 Políticas Ambientais
O agravamento da crise ambiental mundial é uma realidade que atinge escalas
locais, regionais e globais. A busca de alternativas sustentáveis que possam minimizar os
passivos acumulados, frutos de opções políticas e sociais insustentáveis, e a oferta de
saídas ecologicamente corretas e socialmente justas e solidárias são desafios que se
apresentam atualmente para os meios acadêmicos.
Durante a XXIII Semana de Estudos Docentes e IV Fórum de Funcionários, foi
instituído o Grupo de Trabalho – GT, através da portaria 021/2013, de 31 de janeiro de
2013, com o objetivo de estabelecer diretrizes para a implantação de uma Agenda
Socioambiental para a UNICAP. Este grupo de trabalho também deveria apresentar
propostas para uma gestão socioambiental sustentável, além de definir áreas de atuação e
a formação de uma comissão permanente de trabalho. Nesse contexto, o GT realizou
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atividades investigativas visando a obter informações sobre a realidade socioambiental
nesta Universidade,
A sistemática de atuação adotada pelo GT consistiu na busca de dados técnicos
essenciais para o delineamento de um perfil da comunidade acadêmica. Esse trabalho
possibilitou conhecer as práticas adotadas na universidade, buscando uma sinergia capaz
de estimular a sustentabilidade e a qualidade de vida socioambiental no campus, tendo
como base os princípios humanitários, científicos e éticos. Nessa direção, foi realizada, via
internet, uma pesquisa envolvendo toda a comunidade acadêmica, por um período de,
aproximadamente, 30 (trinta) dias, que resultou em uma participação de 180 (cento e
oitenta) pessoas com respostas consideradas válidas.
O Grupo de Trabalho elegeu quatro eixos temáticos, como diretrizes estratégicas
para a Agenda: Resíduos, Água, Energia e Educação Ambiental e o primeiro eixo focaliza
o correto gerenciamento dos resíduos, que são heterogêneos, oriundos das secretarias,
espaços comunitários, salas de aulas e dos diversos laboratórios da UNICAP, alguns
perigosos, tóxicos, mesmo que em pequena quantidade. O segundo eixo trata do uso
racional da água. Foi enfatizado que, menos de três anos depois da inauguração do sistema
Pirapama, a cidade passou por um grave racionamento de água no primeiro semestre de
2013 e, como a Universidade está no Recife, precisou racionalizar seu uso. O terceiro eixo
aborda a eficiência energética na UNICAP, já que no campus se consome bastante energia.
O quarto eixo tem como centralidade a educação ambiental, que permeia todos os outros
eixos, procurando refletir sobre a seguinte questão: como cada setor da instituição pode
ser agente multiplicador na elaboração e implantação de um plano de ações educacionais
e político-administrativas, ou seja, a Agenda Socioambiental da UNICAP, pioneira em
universidades não estatais em Pernambuco.

Meta 29: Atualizar e efetivar, sistematicamente, a agenda socioambiental da UNICAP.
Atividades
- Proceder à coleta seletiva de lixo no campus – projeto que envolverá a coleta seletiva do
lixo no campus, com a destinação correta dos resíduos, podendo envolver parceria com
Associação de Catadores.
- Organizar a circulação de papéis nos setores administrativos – projeto que envolve um
estudo da circulação, reaproveitamento e destinação final dos papéis nos setores
administrativos da UNICAP.
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- Captar a água de drenagem do sistema de refrigeração e suas aplicações – projeto que
estudará a viabilidade técnica e de custos, para a montagem de uma rede de captação da
água de drenagem do sistema de ar condicionado e aplicação da água recuperada.
- Captar a água de chuva – projeto que envolverá um estudo da viabilidade técnica e de
custos para implantação de um sistema de captação das águas de chuva nos diferentes
blocos da UNICAP.
- Desenvolver campanha para recolhimento de óleo na “Rua de Lazer” – Existe uma
parceria da UNICAP com empresa ASA, que mantém um programa de sustentabilidade
socioambiental envolvendo a coleta seletiva de óleo, o que pressupõe desenvolver uma
ação de educação ambiental para conscientização dos comerciantes da Rua de Lazer com
relação ao descarte e destinação do óleo de fritura utilizado.
- Gerenciar os resíduos dos laboratórios – projeto que envolverá a formação de uma equipe
multidisciplinar para estudo da destinação correta dos resíduos produzidos nos diferentes
laboratórios da UNICAP.
- Iluminar a área externa (jardins) – projeto envolvendo um estudo técnico-financeiro para
utilização de iluminação natural (painel solar) na área dos jardins.
- Desenvolver ações de Educação Ambiental – projeto de ampla aplicação envolvendo
diversas ações: Comemoração do Dia Mundial da Água; Semana Socioambiental; Quarta
Ambiental e Debate socioambiental; Encontro Internacional das Águas.
- Criar uma equipe multidisciplinar para gerenciamento das atividades previstas.

4.2.2 Políticas Institucionais no campo artístico-cultural e de esporte
4.2.2.1 Política Artística Cultural
A Universidade Católica de Pernambuco oferece aos seus estudantes a
oportunidade de descobrirem e demonstrarem o seu talento nas mais diversas
manifestações culturais, dinamizadas no campus universitário, que vão da música popular
brasileira à música erudita, passando pelo cinema com a Mostra Itinerante Curta Vazantes,
incluindo, ainda, a capoeira e as artes.
No campo da música popular, o Grupo Música Popular Brasileira - MPB UNICAP,
fundado em 1983, monta espetáculos musicais com a finalidade de contar e cantar o que
existe de melhor na Música Popular Brasileira, sempre homenageando grandes
compositores e intérpretes brasileiros. O grupo é formado por alunos, ex-alunos e
funcionários da Instituição.
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A música erudita é cultivada, através do Madrigal Lindbergh Pires, cuja fundação
ocorreu em 1993. Desde essa época, esse grupo musical realiza recitais, participando das
montagens de grandes obras do repertório erudito mundial. Participa de importantes
eventos e tem realizado recitais em diferentes ambientes como: igrejas, capelas, teatros,
auditórios, parques etc.
No campo cultural, a UNICAP conta com o apoio da Fundação Antônio dos Santos
Abranches – Fasa, traduzido na concessão de bolsas para alunos que têm seus projetos
aprovados, conforme editais, publicados. No período de 2011 a 2015, os projetos
desenvolvidos tiveram como propósito descobrir potencial de alunos na área de dança e
música e dinamizar a cultura no campus da universidade. Pretende continuar apoiando a
UNICAP no período de 2017-2022.
O Grupo de Capoeira da UNICAP tem feito parte da comunidade universitária desde
1983 quando foi fundado. Além de apresentações regulares em atividades acadêmicas e
culturais da Instituição, o grupo também ministra aulas aos deficientes mentais e com
síndrome de Down, que integram o Projeto Horizonte da Universidade Católica.
A Mostra Itinerante de Cinema, Mostra Curta Vazantes: Cinema em Comunidade,
tem como proposta exibir filmes que estimulem a reflexão e o compromisso com a
sustentabilidade e a inclusão sociocultural. Os filmes representam a nova produção
cinematográfica, objetivando valorizar a memória e a diversidade cultural brasileira,
contemplando temas relevantes das sociedades contemporâneas, novas linguagens e a
transversalidade das artes. Nesse cenário destacam-se os filmes documentais produzidos
em qualquer parte do mundo com o propósito de possibilitar ao público a compreensão,
observação e a discussão de processos sociais que se desenvolvem nas sociedades nos
dias atuais.
Ação XXIII – Ampliar e fortalecer as políticas artístico-culturais e de esporte
Meta 30: Realizar, anualmente: 4 (quatro) apresentações musicais, gratuitas, do Grupo
MPB-UNICAP, 5 (cinco) apresentações de Recitais de música erudita, do Madrigal
Lindbergh Pires, no campus universitário e em outros espaços culturais do Recife e região
metropolitana e promover a Mostra Itinerante de Cinema Curta Vazantes no jardim do
campus Universitário da UNICAP.

Atividades
- Abrir inscrições semestrais para novos integrantes: cantores e músicos para MPB.
- Cumprir agenda de eventos institucionais da UNICAP com apresentações de pocket show.
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- Elaborar projetos de espetáculos para submeter ao Fundo Pernambucano de Incentivo à
Cultura – Funcultura e outros editais culturais.
- Abrir inscrições semestrais para novos cantores do Madrigal.
- Cumprir agenda de eventos institucionais da UNICAP.
- Oferecer curso de canto para os integrantes do Madrigal.
- Elaborar projetos de manutenção do Coral para submeter ao Fundo Pernambucano de
Incentivo à Cultura – Funcultura e outros editais culturais.
- Publicar a convocatória de seleção de filmes de curta-metragem nacionais e
internacionais.
- Formar uma curadoria com profissionais do audiovisual para selecionar os filmes que
serão exibidos na Mostra.
- Implementar a dinâmica de funcionamento do grupo de capoeira.
- Implementar ações culturais com o apoio da Fasa.

Meta 31: Desenvolver, pelo menos, 3 (três) parcerias com instituições culturais ao longo da
vigência do PDI.
Atividades
- Receber projetos culturais de outras instituições.
- Apoiar festivais de cinema no interior do Nordeste, fora dos limites já conhecidos das
regiões litorâneas.
- Incentivar a participação de profissionais da UNICAP no planejamento e execução de
oficinas culturais nos festivais de cinema do interior do Nordeste.

4.2.2.2 Política de Esporte
A política de Esportes da UNICAP para o período de 2017-2022, contempla
orientações gerais voltadas ao (à): incentivo, desenvolvimento e manutenção das
atividades desportivas e recreativas no âmbito interno e comunitário, este compreendendo
as competições locais, regionais e nacionais; apoio às atividades desportivas e recreativas
envolvendo as organizações estudantis (DA’s e DCE), docentes (Associação de Docentes
da Universidade Católica de Pernambuco – ADUCAPE) e de funcionários, inclusive os
terceirizados; promoção de práticas desportivas internas e comunitárias destinadas aos exalunos; integração com instituições oficiais (Federações, Confederações e Ligas
desportivas), com divulgação dos resultados obtidos pelas equipes da UNICAP.
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Meta 32: Fomentar o desenvolvimento do desporto, envolvendo alunos, ex-alunos,
professores, funcionários e prestadores de serviços terceirizados, de modo a
realizar/participar em aproximadamente 35 (trinta e cinco) atividades anualmente.
Atividades
- Realizar atividades desportivas e recreativas no âmbito interno da UNICAP com a
participação dos alunos, ex-alunos, professores e funcionários da instituição.
- Participar, com regularidade, de Torneios e Campeonatos Oficiais promovidos por
entidades dirigentes do desporto universitário, comunitário, de Ligas e Associações
voltadas à pratica de atividades desportivas, tanto na capital quanto no interior do Estado,
na região e nacionalmente.
- Firmar parcerias com outras IES, Clubes e Associações, objetivando movimentar as
atividades desportivas locais.

4.2.3 Política de Internacionalização da UNICAP
A

internacionalização

representa

marca

importante

na

estratégia

de

desenvolvimento educacional da UNICAP. Para tanto, apresentam-se as linhas gerais da
política de internacionalização que preza pela área internacional como rica fonte de
intercâmbio e de experiências acadêmico-científico-culturais tanto para discentes, quanto
para docentes no ambiente de interdependência e cooperação interinstitucional.
A política de internacionalização da UNICAP é orientada pelos princípios da
excelência acadêmica, da integração cooperativa a partir das redes jesuítas e católicas no
mundo (mas não exclusivamente das redes de natureza religiosa) do humanismo e da
dignidade da pessoa humana. Essa política de internacionalização tem dois momentos
estruturadores sob o ponto de vista de sua institucionalização: o primeiro, que vai de 1999
a 2009, e o segundo, a partir de 2009, com fortalecimento a partir de 2012 e a eleição do
reitor, Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, SJ, como presidente mundial da FIUC
– Federação Internacional das Universidades Católicas. O primeiro momento é marcado
pela criação do Setor de Intercâmbio Estudantil, vinculado à PROCOM, e o segundo é após
a fundação da ASSERINT (Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais) –
órgão ligado diretamente à reitoria que atende às diretrizes do PDI para a visão inclusiva
internacional estratégica.
Neste ano de 2018, de acordo com as diretrizes institucionais, a ASSERINT cedeu
lugar à “Comissão de Relações Internacionais e Interinstitucionais”, que tem como principal
objetivo ser uma equipe de assessoria aos setores administrativo e acadêmico no tocante
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a um projeto de ampliação de ações quanto à internacionalização, a curto e médio prazos.
Trata-se de fortalecer o processo de diálogo e de desenvolvimento de ações internacionais
da UNICAP com várias IES do mundo, bem como com consulados, embaixadas e demais
organismos internacionais.
Ademais, fazem parte da excelência do planejamento e das ações de
internacionalização, à guisa de política institucional, os intercâmbios regulares (semestrais
e anuais) de discentes; a bolsa UNICAP – Santander para apoio financeiro de
intercambistas; a mobilidade docente para o desenvolvimento de pesquisas com IES do
Brasil e do estrangeiro, bem como a ampliação de novos convênios de ensino de línguas
estrangeiras dentro e fora da Universidade, como é o caso do CNA, escola de inglês e
espanhol, estabelecida no campus, e os casos do Instituto Cervantes (com a língua
espanhola) e a Aliança Francesa (com a língua francesa), ambos convênios com aulas em
seus próprios espaços, fora da UNICAP.
Além disso, há ainda os convênios estabelecidos entre a UNICAP e instituições
acadêmicas internacionais no âmbito da pesquisa, que têm marcado um modo de
internacionalização fundamental e imprescindível para a consolidação e evolução dos
nossos Programas stricto sensu.
A interdependência profunda das Relações Internacionais impacta as realidades
social, política, econômica, cultural, diplomática e acadêmica de Pernambuco, e a UNICAP
está atenta a tais transformações estruturais. Fazendo parte de diversas redes
internacionais, a UNICAP, hoje, integra e participa ativamente das ações de intercâmbio e
de cooperação bilateral com a AUSJAL (Associação das Universidades Confiadas à
Companhia de Jesus na América Latina) e a FIUC (Federação Internacional das
Universidades Católicas), além de outras instâncias acadêmicas e culturais no estrangeiro,
revelando a face humanista educadora da UNICAP no cenário globalizado3.
Vale salientar que o Intercâmbio Estudantil tem como objetivo fazer o processo de
mediação do contato entre o aluno e a universidade na qual aspira a realizar sua
experiência de mobilidade acadêmica, seja ela em território nacional ou internacional. O
Intercâmbio proposto pela Universidade é, sobretudo, de propósito acadêmico. É, portanto,
essa a condição que norteará a vivência e as práticas de nosso estudante durante o período
que estiver na universidade à qual foi destinado.

3

A AUSJAL, com sede em Caracas, Venezuela, possui o total de 31 universidades conveniadas em 14 países
latino americanos. Seu site é www.ausjal.org. Merece também visibilidade o site da FIUC, com sede em Paris,
cujo presidente mundial é o atual reitor da UNICAP, o Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, SJ, vide
site: www.fiuc.org.
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Entende-se que a aposta na formação humanista em um contexto caracterizado pelo
processo de mundialização da economia, a inserção acadêmica em outras realidades
culturais propiciará aos alunos a construção de rede de relações que extrapolam os limites
de sua cidade e universidade de origem. Em um período em que tanto se utilizam redes
sociais virtuais, acredita-se que o intercâmbio é um meio para se estabelecerem,
efetivamente, rede sociais, acadêmicas e profissionais, concretas e irradiadoras para as
mais diversas regiões do mundo.

Ação XXIV – Ampliar a cooperação e mobilidade internacionais
Meta 33: Efetivar a relação da UNICAP com a rede de instituições internacionais de
cooperação científica, de modo que, até o final da vigência do PDI, sejam concretizados 6
(seis) novos convênios internacionais, oferecendo, ao menos, 2 (dois) cursos de graduação
com dupla titulação e um novo convênio no campo da pós-graduação.
Atividades
- Mapear as instituições estratégicas com potencial para estreitar as relações com a
UNICAP.
-

Identificar

as

áreas/cursos

que

têm

potencial

para

alavancar

intercâmbios

(aluno/professor) e termos de cooperação (pesquisa e extensão).
- Elaborar estratégia de abordagem (contatos pessoais e participação em congressos e
seminários e outros eventos de natureza acadêmica).
- Desburocratizar a rotina administrativa/acadêmica para realização dos termos de
cooperação e mobilidade.
- Consolidar e ampliar a relação cooperativa da Bolsa Santander UNICAP.
- Aprimorar as estratégias de comunicação social, tendo por base o marketing estratégico
institucional, das ações integradas de internacionalização.
- Desenvolver ferramentas de fortalecimento da capacidade de negociação internacional
por parte da Comissão de Relações Internacionais e Interinstitucionais.
- Promover atividades para atrair parceiros que estejam dispostos a contribuir no
aprendizado de outros idiomas dos estudantes que têm menores condições econômicas e
divulgar experiências e conhecimentos culturais de diversos países, a exemplo da Feira
Internacional.

Ação XXV – Consolidar a Católica Business School
Meta 34: Implantar a Católica Business School, em parceria com IES nacionais e
internacionais, realizando 4 (quatro) parcerias internacionais, 1 (uma) parceria nacional, 2
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(dois) cursos de MBA, 8 (oito) cursos de Especialização, 5 (cinco) contratos de prestação
de serviços e 6 (seis) projetos de extensão, além de efetivar a consolidação do MBA
internacional e da criação de um centro de empreendedorismo, até o final da vigência deste
PDI.
Atividades
- Elaborar o projeto da Católica Business School, explicitando: visão, objetivos, valores,
missão, áreas de atuação, infraestrutura, público-alvo, parcerias, serviços, etc.
- Realizar visitas técnicas a diversas IES (Centro Universitário FEI, PUC-Rio, Escola
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Universidade Presbiteriana Mackenzie) e
Institutos Especializados.
- Levantar informações junto às universidades que integram a Federação Internacional de
Universidades Católicas – FIUC que tenham “expertise” em Escolas de Negócios.
- Estabelecer alianças estratégicas com IES nacionais e internacionais.
- Elaborar e implantar um plano de marketing da Católica Business School.
- Implantar a Católica Business School, investindo na reforma e equipamentos.
- Preparar a acreditação internacional da Católica Business School.
- Promover eventos relacionados às atividades acadêmicas da Escola de Negócios.
- Implantar uma sistemática de lançamento de livros, publicações e periódicos.
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CAPÍTULO 5º – POLÍTICAS DE GESTÃO
Este Capítulo apresenta as políticas de gestão, para o período 2017-2022,
ancoradas no objetivo de fortalecer a estrutura organizacional colegiada. A questão que se
coloca é cultivar um modelo de gestão pautado na participação da comunidade
universitária, na avaliação e no planejamento. No âmbito da UNICAP, a avaliação vem
adquirindo centralidade como estratégia imprescindível para alicerçar as decisões a serem
tomadas e assumidas pela gestão institucional.
A gestão participativa se desenvolve com base no fortalecimento dos Órgãos
Colegiados, na criação de fóruns de discussão, na descentralização e flexibilização
operacional, o que pressupõe a excelência de informações sistematizadas e processos
internos legitimadores das melhores práticas. Desse modo, a gestão deve possibilitar às
unidades executoras maiores agilidade e segurança, seja para identificar e atender às
novas oportunidades de mercado, favoráveis ao desenvolvimento institucional, seja para
implementar medidas corretivas, face a problemas decorrentes de conjuntura externa
adversa.
Dessa forma, a UNICAP pretende fortalecer um modelo de gestão estratégica,
mediante:

a)

a descentralização da gestão acadêmico-administrativa, que concede maior
autonomia e comprometimento da gestão orçamentária e da estrutura física aos
Diretores de Centro e Coordenadores de Cursos, na captação e alocação de
recursos, nas suas respectivas áreas;

b)

o fortalecimento da estrutura organizacional colegiada, que favorece o maior
envolvimento e participação da comunidade acadêmica, no planejamento e
implementação das políticas de desenvolvimento e prestação de serviços
educacionais;

c)

a flexibilização operacional, que possibilita adequar a política de gestão
estratégica às mudanças do cenário socioeconômico e educacional, que
favorece a disseminação de uma cultura de corresponsabilidade, no
enfrentamento dos desafios e das oportunidades do mercado;

d)

a criação de fóruns específicos para discussão, envolvendo gestores e demais
membros da comunidade universitária, favorecendo a tomada de decisões e a
comunicação direta entre setores da UNICAP;

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

97

e)

a implantação de recursos tecnológicos que favoreçam a gestão das
informações e atividades administrativas;

f)

a permanente atenção aos modelos de governança corporativa e gestão de
contratos e convênios, frente às oportunidades e ameaças presentes no cenário
do Ensino Superior.

Nessa perspectiva, o texto está organizado em três tópicos: o primeiro descreve a
estrutura administrativa, focalizando as funções de: conhecer a realidade, analisar
problemas, criar soluções, planejar, tomar decisões, estabelecer objetivos, organizar e
alocar recursos, monitorar e avaliar; o segundo apresenta as políticas de gestão de
pessoas, incluindo corpo docente e o corpo técnico-administrativo e o terceiro apresenta as
políticas relacionadas à sustentabilidade financeira.

5.1 Gestão Institucional
De acordo com o que foi apresentado, no capítulo 1º deste documento, a
organização administrativa da Universidade Católica de Pernambuco é composta, de modo
geral, da Administração Superior, por sua vez constituída por diversos Conselhos, todos
com funções de natureza deliberativa, consultiva, de assessoramento, diretiva e de
supervisão. Integram ainda a organização administrativa, com funções gerenciais,
executivas, de assessoramento e monitoramento: a Reitoria, responsável pela
administração geral; a Administração Setorial, a cargo da Direção e Conselhos de Centro;
e os Colegiados e Coordenações de Cursos. A Reitoria é integrada por 4 (quatro) PróReitorias: Administrativa; Comunitária; Graduação e Extensão; Pesquisa e Pós-graduação.

Pró-reitoria Administrativa

A Pró-reitoria Administrativa tem como principais atribuições: orientar, coordenar e
fiscalizar as atividades dos órgãos e serviços administrativos; exercer os atos específicos
da atividade econômico-financeira; promover a elaboração da proposta orçamentária,
encaminhando à Diretoria para aprovação pelo Conselho Superior (CONSUP) e decisão da
Sociedade Mantenedora; estabelecer as normas para aplicação e utilização dos recursos
materiais; zelar pelo aperfeiçoamento e pela capacitação do pessoal administrativo e pela
conservação dos prédios e instalações.
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Pró-reitoria Comunitária

Entre as atribuições da Pró-Reitoria Comunitária destacam-se: orientar, coordenar e
supervisionar os serviços comunitários, bem como a prestação de serviços à comunidade;
promover e realizar atividades extra-acadêmicas de caráter religioso, cultural, social,
promocional, esportivo e recreativo da comunidade universitária; dar assistência e
mediação às organizações estudantis, junto às autoridades universitárias; estimular a
participação ativa dos estudantes na vida comunitária; promover a integração e participação
da comunidade universitária no contexto comunitário em que a UNICAP se insere;
assessorar as Unidades Administrativas e Acadêmicas, no que diz respeito à vida
comunitária; apoiar, em suas diferentes modalidades, os docentes, estudantes e
funcionários; realizar estudos, pesquisas e levantamentos visando à melhoria constante da
vida universitária e da participação da UNICAP na comunidade regional; além de promover
o intercâmbio estudantil com outras instituições de ensino, nacionais e estrangeiras.

Pró-reitoria de Graduação e Extensão

As principais atribuições da referida Pró-reitoria são: orientar, coordenar e fiscalizar
as atividades de ensino relativas à graduação e a extensão; analisar as propostas
curriculares de graduação, bem assim as suas alterações, encaminhando-as com parecer,
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), para deliberação, observado o
disposto no art. 57; elaborar normas para funcionamento da Biblioteca Central e
superintender suas atividades; promover a coordenação central das atividades de
graduação e extensão, de acordo com as normas legais, estatutárias e regimentais;
elaborar normas para publicação de trabalhos didáticos e científicos alusivos à graduação
e à extensão; examinar as propostas de convênio com entidades que ofereçam campos de
aplicação e de temas para as atividades de graduação e extensão, ou de outros convênios
propostos nas mesmas áreas, emitindo parecer fundamentado a ser enviado a órgãos
superiores; supervisionar, através de órgãos próprios de admissão e registro, o
planejamento e a execução dos serviços acadêmicos, nas áreas de graduação, extensão
e sequenciais, dos processos do admissão e matrícula, e de controle dos assentamentos
oficiais deles decorrentes; promover a mediação entre corpos docente e discente de suas
áreas de competência.
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Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação

Cabe a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação: promover a coordenação central
das atividades de pesquisa, pós-graduação e ensino a distância (EaD), do acordo com as
normas legais, estatutárias a regimentais; elaborar normas para publicação de trabalhos
didáticos e científicos alusivos à pesquisa, à pós-graduação e ao ensino a distância (EaD);
examinar as propostas de convênios com entidades quo ofereçam campos do aplicação e
de treinamento para as atividades de pesquisa, pós-graduação e ensino a distância (EaD),
bem como outros convênios propostos nas mesmas áreas, emitindo parecer a ser enviado
aos órgãos superiores; analisar e emitir parecer sobre a Proposta Orçamentária, na parte
relativa às atividades acadêmicas de pesquisa, pós-graduação e ensino a distância (EaD);
orientar, controlar a acompanhar a estruturação e institucionalização, na área de pesquisa,
de Institutos, Núcleos e Grupos, e/ou iniciativas similares; coordenar a implantação e
execução das atividades do Plano de Desenvolvimento Institucional da Pesquisa, Pósgraduação e ensino a distância (EaD); fiscalizar as atividades de Pós-graduação, lato a
stricto sensu, e de ensino a distância (EaD) que envolvam, desde a elaboração dos
Projetos de Curso, sua apresentação formal para autorização dos órgãos e setores
competentes, até seu processo de implantação a avaliação.

Órgãos Colegiados

O Conselho Superior (CONSUP) é o órgão deliberativo, normativo e consultivo
responsável pela integridade dos princípios e da missão da UNICAP; homologação da
criação, expansão, modificação e extinção de cursos; emissão de parecer sobre o Plano
Diretor da Universidade, sobre a programação orçamentária anual e plurianual, sobre o
balanço anual e sobre a política geral da UNICAP; elaboração de propostas relativas às
modificações orçamentárias, alienações, aquisições de imóveis, incorporação de outros
estabelecimentos, financiamentos, empréstimos, doações e legados que implicarem ônus
e fiscalização dos assuntos econômico-financeiros.
Compõem o Conselho Superior, o Presidente da UNICAP; o Reitor; os Pró-reitores;
um representante dos Diretores de Centro, eleito por seus pares, com mandato anual; um
docente titular, escolhido em eleição direta pelos membros dessa categoria, com mandato
de 1 ano; dois representantes da Comunidade, sendo um da área empresarial e o outro da
área cultural, com mandato de 2 anos; e um representante estudantil, indicado pelo
Diretório Central dos Estudantes-DCE, com mandato de 1 ano.
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O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) é o órgão deliberativo,
normativo e consultivo responsável pela supervisão, orientação e coordenação das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como por todas as atividades acadêmicas
e administrativas relacionadas à organização e normas dos Cursos de Graduação, Pósgraduação e Extensão. Nesse Conselho há duas (2) Câmaras: Câmara Acadêmica e
Câmara Administrativa.
O CONSEPE tem como principais atribuições: julgar ou deliberar sobre as
representações e recursos de discentes; reconhecer as organizações estudantis de âmbito
universitário, ou associações formadas por outros membros da UNICAP; coordenar as
atividades didático-científicas da UNICAP; decidir sobre a criação, expansão, modificação
e extinção de cursos, aprovar a estrutura e normas dos cursos de graduação, pósgraduação, extensão, a organização dos programas, disciplinas e atividades pedagógicas,
a relação das disciplinas dos cursos, com os seus respectivos requisitos, créditos e
ementas; decidir sobre ampliação e diminuição de vagas; contratação e dispensa de
docentes e planos de carreira docente.
Compõem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão o Presidente da UNICAP; o
Reitor; os Pró-reitores; os Diretores de Centro; o responsável pelos serviços de admissão
e registro acadêmico; os Coordenadores Gerais representantes de cada Centro, um eleito
pelo Conselho do Centro e o outro escolhido pelo Reitor, ambos com mandato de 1 ano;
três docentes, sendo um Titular, um Adjunto e um Assistente, escolhidos por seus pares,
em eleição direta, com mandato de 1 ano; e cinco representantes estudantis sendo um
de cada Centro, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes, com mandato de 1 ano.
O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento (CONAD) é o órgão honorífico de
assessoramento do Conselho Superior (CONSUP), que tem a responsabilidade de
propiciar aproximação e maior entrosamento da UNICAP com os Poderes Executivo e
Legislativo do Estado e Município e outros segmentos da sociedade civil, estreitando as
relações de amizade para o necessário apoio ao desenvolvimento da Universidade.
O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento é composto pelo Presidente, Reitor e Próreitores como membros natos, onze (11) associados honoríficos nomeados pelo Conselho
Superior (CONSUP), para um mandato de quatro anos, podendo ser reconduzidos.
O Conselho Universitário (CONSEU) consiste no órgão de assessoramento dos
demais Conselhos da Administração Superior, exclusivamente para assuntos de natureza
acadêmica, podendo, na forma prevista no Regimento Geral, organizar-se em Comissões
para o desempenho de suas atribuições. É composto pelo Reitor; Pró-reitor Acadêmico;
Diretores de Centro e Chefe da Divisão de Programação Acadêmica.
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A Diretoria é o órgão da Administração Superior que tem por atribuição supervisionar,
coordenar e acompanhar todas as atividades universitárias, segundo as deliberações e
diretrizes traçadas pela Presidência e Órgãos Colegiados Deliberativos. Cabe à Diretoria,
entre outras funções, dirigir e administrar a Universidade, elaborar anualmente a
programação orçamentária e o balanço geral, supervisionar e fiscalizar todas as atividades
administrativas e acadêmicas. É composta pelo Reitor, o Presidente da UNICAP, eleito em
Assembleia Geral para um mandato de quatro (04) anos; e quatro (04) Diretores, nomeados
pelo Presidente, com mandato de quatro (04) anos, podendo ser reconduzidos ou
destituídos.

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas: Conselhos dos Centros,
Colegiados de Cursos e Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs.

A estrutura administrativa da UNICAP, no que diz respeito à graduação, comporta
os Conselhos dos Centros e os Colegiados de Curso com funções consultivas e
deliberativas. Compete ao Conselho de Centro: aprovar o Plano Diretor do Centro, a
proposta orçamentária, o número de vagas para o processo seletivo e analisar propostas
de criação de novos cursos, no âmbito de sua área de atuação. Fazem parte da sua
composição: o Diretor(a) do Centro, Coordenadores(as) dos Cursos que integram o Centro,
dois professores indicados pelo Reitor, um professor eleito pelos seus pares em eleição
direta, um representante dos estudantes indicado pelo Diretório Central dos Estudantes.
O Colegiado de Curso, órgão deliberativo e consultivo, tem como principais
atribuições: elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais e Diretrizes e Normas Institucionais; promover, sistematicamente, a
supervisão, a atualização e adequação do Projeto Pedagógico do Curso; apoiar,
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pela Coordenação do Curso; propor e
apoiar programa de formação continuada para professores e pessoal técnicoadministrativo. Comporta na sua composição: o Coordenador do Curso; todos os
professores do curso, ou vinte membros escolhidos pelos professores lotados no curso, em
eleição direta, quando o total de professores for superior a vinte membros; um membro do
corpo técnico ou administrativo e um representante dos alunos, indicado pelo Diretório
Central dos Estudantes.
A UNICAP instituiu o Núcleo Docente Estruturante – NDE no âmbito da gestão
acadêmica dos Cursos de Graduação, através da Portaria nº 045/2010, em atendimento ao
disposto na Portaria Ministerial nº 1.081, de 29 de agosto de 2008. O referido Núcleo,
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respeitadas as competências do Colegiado de Curso, tem como principais atribuições:
acompanhar e avaliar a implementação e o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do
Curso; propor à Coordenação do Curso, reformulações, ajustes e correções que se fizeram
necessárias ao Projeto Pedagógico do Curso; estabelecer parâmetros de resultados a
serem alcançados pelo Curso nos diversos instrumentos de avaliação externa e planejar,
elaborar e propor junto ao Colegiado e à Coordenação do Curso, Projetos de Pesquisa,
Pós-graduação, Lato e Stricto Sensu, bem como atividades de Extensão, que favoreçam,
no contexto do curso, a indissociável relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim,
tem atribuições consultivas, propositivas e avaliativas sobre matéria de natureza
acadêmica.
O NDE é constituído: pelo Coordenador do Curso, que o preside; por 30%, pelo
menos, do Corpo Docente do Curso, preferencialmente, membros do Colegiado do Curso.
O docente designado pelo Reitor para compor o Núcleo Docente Estruturante deverá
possuir: titulação em nível de Pós-graduação Stricto Sensu; regime de trabalho em tempo
integral ou parcial. A composição do Núcleo Docente Estruturante deverá obedecer à
seguinte proporção: 50% dos docentes do NDE, preferencialmente, deverão possuir título
de Doutor; e 25%, pelo menos, dos docentes deverão atuar no Curso, em tempo integral,
ininterruptamente, desde o último ato regulatório.

Órgãos de apoio às atividades acadêmicas

a) Biblioteca Central, a quem compete, principalmente, propor políticas e diretrizes
biblioteconômicas para a universidade; manter o acervo conservado e sempre
atualizado, bem como os recursos tecnológicos e procedimentos operacionais;
promover a articulação com as demais unidades organizacionais da universidade
em prol da eficiência e eficácia do atendimento e elaborar, acompanhar e
controlar o seu próprio orçamento anual.
b) Coordenação de Tecnologia da Informação, cuja responsabilidade consiste em:
coordenar o levantamento das necessidades informacionais dos usuários em
geral; manter atualizados os softwares licenciados para a universidade; propor
estudos de viabilidade técnica e econômico-financeira para atualização de
produtos na área de informática.
c) A Coordenação Geral de Estágio, que tem como atribuições básicas: propor,
implantar e acompanhar as políticas e atividades de estágios curriculares;
participar do levantamento das oportunidades de estágio junto a pessoas
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jurídicas de direito público e privado ou por meio de agentes de integração;
manter sempre atualizadas as informações cadastrais das empresas e instituições
fornecedoras de estágios.
d) Diretoria de Gestão Escolar, órgão com as responsabilidades de: planejar,
executar, acompanhar e controlar as atividades pertinentes à gestão escolar;
avaliar e propor o quantitativo de vagas para ingresso na UNICAP; coordenar,
acompanhar e avaliar o processo de matrícula; atender às solicitações do público
em geral, com informações e orientações relativas às normas administrativas e
acadêmicas; formalizar a emissão e aprovação dos diplomas conferidos pela
universidade e orientar e assistir as demais unidades organizacionais no tocante
às atividades pertinentes à gestão escolar.
e) Coordenação de Ação Comunitária tem por funções: planejar, organizar,
coordenar e realizar as atividades artístico-culturais da UNICAP; estimular a
efetiva participação da comunidade universitária nas atividades culturais;
estimular a produção cultural em prol da preservação da cultura artística local e
regional; prestar apoio aos colaboradores (docentes e auxiliares administrativos)
e estudantes da UNICAP, visando à prática de inter-relações eficientes e
eficazes, em prol de uma melhor qualidade de vida.
f) A Divisão de Ação Social assume, no âmbito da UNICAP, as atribuições de:
propor, implementar e acompanhar políticas e programas de ação social;
proceder à análise socioeconômica e à emissão de parecer sobre solicitações de
bolsas de estudo e crédito educativo, sobre descontos financeiros, necessidades
dos clientes das clínicas e dos laboratórios; acompanhar e controlar os contratos
de financiamentos de bolsas e de créditos educativos do alunado; interagir com
entidades externas visando ao cumprimento da legislação pertinente; divulgar,
em tempo oportuno, os cronogramas dos processos seletivos de bolsas de
estudos e de créditos educativos, bem como os resultados de cada etapa
realizada.
g) Coordenação de Esportes e Recreação tem como funções principais: planejar,
organizar, coordenar; apoiar e incentivar as atividades desportivas e recreativas
de caráter interno, comunitário, local, regional e nacional; apoiar as atividades
desportivas patrocinadas pelas organizações estudantis e as iniciativas dos
colaboradores (docentes e auxiliares administrativos) no tocante à realização de
competições desportivas e recreativas internas; promover a integração da
comunidade universitária, inclusive dos egressos, por intermédio da prática do
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

104

desporto e interagir com as instituições oficiais de desportos, em prol da efetiva
participação da comunidade universitária nos cenários local, regional e nacional.
h) O Instituto Humanitas tem como objetivos estabelecer um espaço de reflexão e
de diálogo com a cultura e a sociedade, conforme explicitado no item 4.2.1.

Ação XXVI – Revisar e modernizar os processos de gestão institucional
Meta 35: Revisar e modernizar os processos relacionados à gestão organizacional e ao
atendimento às demandas da comunidade universitária, de modo que, em dezembro de
2017, estejam mapeados os processos da Pró-reitoria Administrativa e da Pró-reitoria de
Graduação e Extensão, e, até 2021, consolidados os diagnósticos e implantadas as
melhorias nos fluxos e sistemas administrativo e acadêmico.
Atividades
- Mapear todos os processos da Pró-reitoria Administrativa e da Pró-reitoria de Graduação
e Extensão.
- Realizar um diagnóstico dos processos da Pró-reitoria Administrativa e da Pró-reitoria de
Graduação e Extensão não inseridos no sistema TOTVS, propondo sugestões de melhorias
ou aprovando o processo atual.
- Implementar as melhorias necessárias, identificadas no diagnóstico.

5.2 Política de Gestão de Pessoas
Com o propósito de consolidar a gestão colegiada, a UNICAP, no período 20172022, coloca, como ponto central das políticas institucionais, a gestão de pessoas, aqui
entendida, para além dos aspectos formais e legais, como a busca da valorização humana,
técnica e profissional daqueles que integram o quadro docente e técnico-administrativo.
Com efeito, na esteira de gestão de pessoas, torna-se fundamental apresentar o perfil atual
do corpo social da UNICAP, incluindo os docentes e os funcionários que atuam na área
técnica e administrativa e delinear perspectivas de ampliação para o período de vigência
deste Plano.

5.2.1 Perfil do Corpo Docente e do Técnico-Administrativo
5.2.1.1 Perfil Atual do Corpo Docente

O corpo docente da UNICAP é composto, prioritariamente, por profissionais da
educação com titulação de doutorado ou mestrado, em regime de tempo integral ou não,
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observados os limites mínimos estabelecidos em lei. Está organizado em categorias
distribuídas em 02 (dois) quadros: o Quadro Auxiliar (Professor Auxiliar) e o Quadro Efetivo
(Professor Assistente - níveis I, II, III e IV; Professor Adjunto - níveis I, II, III e IV e Professor
Titular). De acordo com o Plano de Carreira Docente - PCD, os critérios para a promoção
às diversas categorias e níveis da carreira docente levarão em consideração as exigências
de titulação; tempo de experiência acadêmica e produções científica, técnica, didática ou
cultural.
Atualmente, o corpo docente é formado por 470 (quatrocentos e setenta) docentes,
90,85% com titulação de doutorado e mestrado. O número de docentes por titulação é
apresentado na Tabela 7.

Tabela 7 – Distribuição do corpo docente por titulação, setembro/2017
Docentes
Absoluto
%
205
43,62
222
47,23
43
9,15
470
100,0

Titulação
Doutorado
Mestrado
Especialização
Total
FONTE: DPA

Em relação, ainda, ao corpo docente é importante assinalar pontos fundamentais
para carreira e desempenho desse grupo.

a) Plano de Carreira Docente

As primeiras Normas sobre a Carreira do Magistério da UNICAP foram implantadas
em 1979. Em vista dessa longa experiência positiva de acompanhamento do seu corpo
docente, o atual Plano de Carreira Docente tornou-se um instrumento indispensável para a
gestão do seu corpo docente. Configura-se como um Plano que é conhecido e
acompanhado, na sua implementação, pela comunidade universitária, sob a supervisão da
Comissão de Carreira Docente, e busca incentivar os professores no seu desenvolvimento
acadêmico e profissional, à medida que prevê o reconhecimento, através da promoção e
incentivo financeiro, àqueles com qualificação profissional e com desempenho na produção
científica, técnica, didática e cultural.
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b) Critérios de seleção e contratação do corpo docente

Os critérios de seleção e de contratação do corpo docente são regidos conforme o
art. 101 do Estatuto da UNICAP: “Os professores da UNICAP deverão ser recrutados e
selecionados entre pessoas de valor científico, capacidade didática, competência técnica,
seriedade profissional, integridade de costumes, com plena aceitação da moral católica”. O
processo de admissão está regulamentado nos arts. 24, 25 e 26 do Plano de Carreira
Docente, de acordo com o art. 102 do Estatuto.
De acordo com a alínea “c” do art. 75 do ESTATUTO, compete ao Coordenador do
Curso a organização do processo de seleção para a contratação de novo docente. Após
ouvido o Núcleo Docente Estruturante, cabe ao Coordenador dar parecer e encaminhar a
proposta de contratação ao Diretor do Centro, devidamente instruída com as comprovações
da formação acadêmica, da experiência no magistério superior e da produção científica,
tecnológica, cultural, conforme descrita no currículo Lattes do candidato. Após análise e
parecer, o Diretor do Centro encaminha à Pró-reitoria Acadêmica, para exame e
deliberação pela Comissão da Carreira Docente, e posterior contratação pelo Presidente.
Todos os docentes da UNICAP, independentemente do regime de trabalho, titulação
e enquadramento na carreira do magistério, são contratados como celetistas, conforme
prescrito no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para os contratados e,
prescrito no art. 2º da CLT, para a Instituição.

c) Regime de trabalho do corpo docente

O regime de tempo integral - RTI, na UNICAP está articulado a política de expansão
dos programas de pós-graduação stricto sensu, o que tem favorecido o cumprimento das
exigências legais.
De acordo com o art. 100 do seu Estatuto, “O Corpo Docente da UNICAP será
composto pelo pessoal de nível superior que exerça atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com e sem titulação de doutorado ou mestrado, em regime de tempo integral ou
não, observados os limites mínimos estabelecidos em lei”. Excepcionalmente, são
contratados professores apenas com curso de Especialização Lato sensu.
Em obediência ao inciso III do art. 52 da Lei nº 9.394, de 20.12.1996 (LDB), que
determina que as Universidades tenham “um terço do seu corpo docente em regime de
tempo integral”, a UNICAP conta atualmente com mais de um terço do seu corpo docente
em regime de tempo integral, adiante apresentado.
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De acordo com o Parágrafo único do art. 100 do Estatuto da UNICAP, “Entende-se
por regime de trabalho em tempo integral a obrigação de prestar quarenta (40) horas
semanais de trabalho, nele reservado o tempo de pelo menos vinte (20) horas semanais,
destinado a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão acadêmica, planejamento e
avaliação”.
O quadro docente em termos de regime de trabalho está assim constituído:

Tabela 8 – Distribuição do corpo docente por regime de trabalho, setembro/2017
Regime de trabalho
Tempo integral
Tempo parcial
Horista
Total

Docentes
Absoluto
%
157
33,40
67
14,26
246
52,34
470
100,0

FONTE: DPA

d) Procedimentos para substituição dos docentes
A substituição definitiva ou eventual de docentes contempla, primeiramente, a
possibilidade de ampliação da carga horária dos docentes já contratados e habilitados à
assunção da(s) respectiva(s) disciplina(s). A eventual substituição de professor é regida
pelo mesmo critério de contratação, conforme o art. 101 do Estatuto da UNICAP,
observando-se o procedimento descrito no item “b”, acima, a saber: cabe ao Coordenador
do Curso a organizar o processo de seleção para a contratação de novo docente, ouvido o
Núcleo Docente Estruturante e submeter a proposta de contratação ao Diretor do Centro,
devidamente instruída com as comprovações da formação acadêmica, da experiência no
magistério superior e da produção científica, tecnológica, cultural, conforme descrita no
currículo Lattes do candidato. Após análise e parecer, o Diretor do Centro encaminha à Próreitoria Acadêmica, para exame e deliberação pela Comissão da Carreira Docente, e
posterior contratação pelo Presidente. Tanto nas substituições, quanto nas contratações
são priorizados docentes com doutorado e mestrado.
e) Cronograma de expansão do corpo docente
O plano de expansão dos cursos estabelecido nas metas do PDI levou em
consideração o perfil atual do corpo docente da UNICAP, que é constituído,
majoritariamente, de professores com titulação de doutores e mestres, cujo percentual
ultrapassa os 90%. Em sua maioria, esses docentes têm disponibilidade para assumir o
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aumento de carga horária decorrente da expansão ora em curso, sobretudo nas áreas de
conhecimento de suas atuações, inclusive com a mudança de regime de trabalho. Isso
significa dizer que as contratações, quando necessárias, serão feitas naquelas áreas nas
quais a UNICAP não tenha professores com a qualificação exigida ou em número de
docentes suficiente.
Por conseguinte, considerando-se o perfil atual do corpo docente da UNICAP, as
incertezas conjunturais provocadas pelas crises política e econômica porque passa o país
e um cenário futuro ainda indefinido, o cronograma de expansão do corpo docente, por
estar condizente com as variáveis acima elencadas, as projeções do PDI e os cursos ora
em processo de implantação – Medicina, Enfermagem e Engenharia de Produção –, prevê
que a UNICAP, até 2022, irá contratar mais 109 (cento e nove) docentes para atender a
essas demandas, em vista do seu desenvolvimento, conforme descrição abaixo:
Tabela 9 – Previsão da contratação de docentes – 2018-2022
Ano
2018
2019
2020
2021
2022
Total

Docentes
20
22
22
20
25
109

FONTE: DPA

Por questões de sustentabilidade e das possíveis alterações do cenário econômico,
os números acima poderão sofrer mutações, para mais ou para menos, de modo a se
ajustarem à realidade, favorável ou adversa, sempre levando em consideração a qualidade
acadêmica da UNICAP.
A Figura 2 mostra a evolução da qualificação do corpo docente em termos do número
de mestres e doutores desde 1990.
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Figura 2 – Evolução da qualificação do corpo docente na UNICAP - 1990 a setembro
2017
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Considerando-se o atual perfil do corpo docente, cujo percentual de doutores e
mestres é de 90,85% e o estágio atual da política de qualificação, pode-se afirmar que o
corpo docente da UNICAP já é constituído, praticamente, por doutores e mestres. Destacase que 58 (cinquenta e oito) docentes estão em processo de qualificação em nível de pósdoutorado, doutorado e mestrado.
A maioria dos docentes tem grande experiência no Magistério e em outros campos
de atuação, conforme demonstra a Tabela 10, a seguir.
Tabela 10 –Distribuição dos docentes segundo o tempo de experiência no magistério
superior e profissional não acadêmica – setembro/2017
Tempo
Menos de 1 ano
De 1 a 4 anos
De 5 a 9 anos
10 anos ou mais
Total

Magistério Superior
Abs.
%
3
37
67
363
470

0,7
7,9
14,2
77,2
100,0

Profissional
Abs.
%
56
25
55
334
470

11,9
5,3
11,6
71,2
100,0

FONTE: DPA
NOTA: Dados sujeitos à retificações
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5.2.1.2 Perfil Atual do Corpo Técnico-Administrativo

O corpo técnico-administrativo da UNICAP é constituído de pessoal técnico de nível
superior não pertencente ao corpo docente e de nível médio, profissionais qualificados para
o exercício em diferentes áreas de trabalho.
As Tabelas a seguir apresentam dados do corpo técnico-administrativo da UNICAP
referentes ao nível de escolaridade e tempo de serviço.

Tabela 11 – Distribuição do Corpo Técnico-Administrativo, segundo escolaridade –
setembro 2017
Escolaridade
Ensino Fundamental incompleto
Ensino Fundamental completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio completo
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado

Total

Total

%

8
7
3
157
182
68
10
2

1,8
1,6
0,7
35,9
41,6
15,6
2,3
0,5

437

100,0

FONTE: Divisão de Pessoal - Dipes

Tabela 12 – Distribuição do Corpo Técnico-Administrativo, segundo tempo de serviço –
setembro 2017
Tempo de Serviço

Quantidade

%

106
41
95
86
109

24,3
9,4
21,7
19,7
24,9

437

100,0

Até 5 anos
De 6 a 10 anos
De 11 a 20 anos
De 21 a 30 anos
Acima de 30 anos

Total
FONTE: Divisão de Pessoal - Dipes

a) Critérios para seleção e contratação de corpo técnico-administrativo:

Compete à Divisão de Recursos Humanos – DRH, proceder ao recrutamento e
seleção de pessoal administrativo desta Universidade. O recrutamento se dá através de
currículos enviados ou entregues a DRH. A seleção consta de prova escrita e prova prática
de informática. A prova escrita consiste numa redação, prova de raciocínio lógico e prova
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de conhecimentos gerais. Os candidatos aprovados são convocados para entrevista,
sempre em número de três, nos setores que tiveram pedido de abertura de vagas aprovado.
Com relação às vagas para os setores técnicos, a seleção é feita no próprio setor,
também através de seleção escrita. Ex: vaga de bibliotecário - Órgão selecionador:
Biblioteca Central. Excepcionalmente, a seleção se dá pela análise de currículo,
documentos comprobatórios e entrevista.
Tanto para o pessoal técnico de nível médio ou superior, quanto para o pessoal
administrativo, o critério prevalente para a contratação é a qualificação profissional com
habilitação adequada às atividades que lhe forem atribuídas. A exemplo dos professores,
também se exige do pessoal técnico-administrativo a integridade de costumes e o respeito
à doutrina cristã.
Todos os contratos são elaborados em regime de experiência de, no máximo, 90
dias, conforme CLT.

b) Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo

O corpo técnico-administrativo da UNICAP não é impactado da mesma forma que o
corpo docente, pelo acréscimo do número de alunos, seja através de novos cursos, seja
através da ampliação do número de vagas.
Isso porque, com a centralização dos serviços acadêmicos voltados para os alunos,
inclusive da Biblioteca, e a distribuição dos discentes pelos 05 Centros acadêmicos, os
serviços que teoricamente poderiam aumentar, com o acréscimo projetado, seriam
absorvidos pelos setores já citados, sem que isso implique sobrecarga de trabalho para os
atuais funcionários.
De outro lado, a UNICAP investiu nos últimos anos em tecnologia na área de
informática, através da aquisição de sistema integrado de gestão, de sorte, certamente,
que, em todos os setores onde houver implantação do novo sistema, haverá sobra de
funcionários, os quais, após avaliação e treinamento, serão remanejados para outras áreas
que, eventualmente, venham a ter carência de pessoal.
Contudo, para suprir necessidades de novos cursos, especialmente de pessoal de
nível técnico ou superior e, eventualmente, alguma substituição, fazemos a seguinte
projeção de contratação para o período 2018/2022:
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Tabela 13 – Previsão da contratação de funcionários – 2018-2022
Ano
2018
2019
2020
2021
2022
Total

Funcionários
12
14
16
18
20
80

FONTE: DRH

Deixando claro que, por questões de sustentabilidade, o número acima poderá ser
reduzido em um ano e acrescido em outro.

Ação XXVII – Adotar uma política de gestão de pessoas
Meta 36: Consolidar uma política de gestão de pessoas, até o final de vigência do PDI,
incluindo a elaboração de novos planos de cargos e carreiras de docentes e funcionários,
a criação de uma divisão de gestão de pessoas e a implantação de uma sistemática de
formação, desenvolvimento e avaliação profissional.
Atividades
- Recrutar e selecionar profissional para gerir a área de Gestão de Pessoas.
- Planejar espaço físico para a área de Gestão de Pessoas.
- Elaborar o Plano de Gestão de Pessoas.
- Revisar o Plano de Carreira Docente, com vistas a sua atualização para posterior
homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
- Elaborar Plano de Cargos e Carreira dos Funcionários para posterior homologação pela
DRT.
- Definir critérios de avaliação de desempenho de professores e funcionários.
- Elaborar uma política de formação e desenvolvimento profissional para funcionários e
professores.

5.3 Política de Gestão Financeira e Orçamentária
A gestão financeira e orçamentária da UNICAP, no período de vigência do PDI 20172022, pretende aplicar os meios e recursos necessários para cumprimento das políticas,
metas e atividades programadas, considerando as suas condições de sustentabilidade
financeira, o significado social dos seus compromissos e os padrões de qualidade
reconhecidos institucionalmente. Descreve-se, a seguir, a constituição do patrimônio e dos
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recursos financeiros, bem como a estratégia de gerir a dimensão econômica e financeira e
o plano de investimento.

5.3.1 Do patrimônio
a) bens móveis e imóveis, instalações, títulos e direitos, obtidos por transferência,

incorporação, reincorporação ou cessão;
b) direitos adquiridos a qualquer título;
c) legados, subvenções, doações e contribuição financeira resultante de convênios

com entidades públicas e privadas;
d) fundos especiais resultados dos exercícios financeiros, transferidos para a conta

patrimonial.

5.3.2 Dos recursos financeiros para o desenvolvimento das atividades
a) dotações e subvenções que, a qualquer título, lhe forem atribuídas, nos

orçamentos federais, estaduais e municipais;
b) doações, legados e contribuições, concedidos por quaisquer pessoas físicas ou

jurídicas de Direito Público e Privado;
c) renda de aplicação de seus bens, direitos e recursos;
d) retribuições de atividades remuneradas;
e) receitas de semestralidades e taxas escolares, oriundas de discentes do Ensino

Médio, da Graduação, da Extensão e da Pós-graduação, inclusive através dos
Programas Federais de financiamentos, FIES e dos seu próprio programa de
financiamento estudantil, administrado pela Associação dos Profissionais
Liberais Universitários do Brasil - APLUB;
f) taxas eventuais;
g) convênios com Entidades Internacionais.

5.3.3 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira
O foco principal da estratégia de gestão econômico-financeira, para assegurar o
desenvolvimento da UNICAP consiste em dotar o atual modelo administrativo das mais
adequadas ferramentas de controle e comunicação, adotar uma política de redução de
custos e aumento de receita, em vista da construção de um melhor padrão de
sustentabilidade institucional.
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Assim a gestão econômico-financeira, em qualquer situação, deve respeitar os
princípios norteadores da UNICAP, traduzidos nas seguintes formas de agir:

a) não remunera seus associados, bem assim os cargos dos seus Conselhos e de

sua Diretoria, nem distribui lucros, bonificações ou vantagens a conselheiros e
diretores, sob qualquer forma ou pretexto;
b) não distribui qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer

pessoa, a título de lucro ou participação, no seu resultado;
c) aplica, integralmente, no País, os seus recursos, na manutenção dos seus

objetivos institucionais;
d) mantém escrituração de suas receitas e despesas, em livros revestidos de

formalidades, capazes de assegurarem a sua exatidão.

Sob essa perspectiva, o orçamento da UNICAP é elaborado de acordo com os
critérios legais que regulam as atividades institucionais de uma IES dessa natureza, com
os valores e condutas pertinentes à semestralidade, bem como às demais ações alinhadas
aos seus objetivos estatuários, sendo submetido ao Conselho Superior e, por ele, aprovado.
A execução do orçamento anual compete à Pró-reitoria Administrativa, que efetua os
investimentos e realiza a manutenção de estruturas físicas e equipamentos, de acordo com
as necessidades acadêmico-administrativas de cada unidade orçamentária, com ênfases
na:

a) aplicação de recursos para manutenção e incremento, expansão e/ou adequação

das instalações e atualização de equipamentos e material;
b) aplicação de recursos para a formação continuada de pessoal docente e técnico-

administrativo;
c) aplicação de recursos para a manutenção e expansão da oferta de programas

de Ensino, Pesquisa, Extensão e inovação;
d) estabelecimento de critérios para cotação de preços e negociação de condições

de pagamento;
e) gestão e controle dos custos operacionais.

Vale ressaltar que a UNICAP destina a maior parte de seus recursos para a
renumeração do quadro docente, atendendo exigências como a titulação e o regime de
trabalho. A essas despesas, somam-se as da necessidade de investimento, na abertura de
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novos cursos de graduação e programas de pós-graduação lato e stricto sensu, na
implantação de novos laboratórios, na manutenção e modernização das estruturas
existentes, para atenderem aos padrões de qualidade construídos em decorrência da
avaliação institucional, nos moldes do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior. Tais despesas, nem sempre, são passíveis de repasse para o valor das
semestralidades pagas pelos discentes. Registre-se, outrossim, que a UNICAP ainda
experimenta uma diminuição de receita significativa, decorrente da concessão de Bolsas
de Estudos, em função da sua natureza comunitária.
Estrategicamente, para fazer face ao aumento de despesas e à eventual redução de
receitas, essa Instituição conta com a sua tradição, de mais de 70 (setenta) anos de
atividades bem avaliadas - o que lhe confere reconhecida credibilidade no cenário
educacional. Com uma infraestrutura consolidada, em termos de capacidade instalada, o
PDI 2017-2022 deve contemplar a necessidade de investimentos relevantes em bens do
seu imobilizado, relacionados à manutenção e modernização de equipamentos, na
formação continuada e de recursos humanos, na criação e oferta de novos programas ou
serviços educacionais, bem como na expansão e adequação de infraestrutura física,
segundo os Planos Estratégico e Diretor.
Por último, vale salientar que as políticas, metas e atividades, estabelecidas no PDI
2017-2022, foram planejadas de acordo com a atual política institucional de
sustentabilidade, ancorada em três pilares: redução dos custos operacionais, sem o
comprometimento da qualidade, mediante o uso racional dos recursos disponíveis;
expansão da oferta de cursos e serviços, com o consequente aumento do número de
discentes e ampliação de parcerias públicas e privadas, para a captação de recursos.

5.3.4 Plano de Investimento
Os investimentos levam em conta um modelo de gestão eficiente dos recursos que
aspira priorizar: formação contínua dos recursos humanos – corpo docente e técnico
administrativo – principalmente através da concessão de Bolsas de Estudos, como
condição para levar a efeito o desenvolvimento da pesquisa e a melhoria da qualidade das
atividades de ensino, extensão e inovação; expansão, adequação e a modernização de
estruturas físicas e equipamentos; busca da eficácia e da efetividade dos processos
acadêmicos e administrativos, com o apoio de recursos tecnológicos, visando a um melhor
atendimento às demandas da comunidade universitária; investimentos que visam à
eficiência energética, por meio da instalação de geradores e novas tecnologias; e
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climatização de ambientes. O Plano de investimento considera ainda a ampliação do
número de vagas para estacionamento e ocupação de espaços específicos no Campus
Nóbrega, atual Liceu de Artes e Ofícios, a depender da captação de recursos externos,
possivelmente, através de parceria, doação e/ou financiamento. O pagamento de valores
financiados para a realização de investimentos será realizado, através do manejo das
receitas institucionais.
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Tabela 14 – Plano de Investimento Econômico-financeiro 2017-2022
Naturezas

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Receitas operacionais

- 179.095.982,62

(180.493.000,00)

(188.344.000,00)

(196.537.000,00)

(205.086.000,00)

(214.007.000,00)

Receita de Educação
Receitas de Aluguéis
(-) Deduções da receita
Bolsas de Estudos Integrais
Bolsas de Estudos Parciais
Gratuidades Convenção Coletiva
(=) Receita líquida
Custos e despesas operacionais
(-) Com pessoal
(-) Com materiais
(-) Com serviços e utilidades
(-) Com patrimônio
(-) Gerais e administrativas
(-) Tributárias
(-) Com depreciação/amortização
(+) Recuperação de Despesas
Superávit operacional
(+) Outras receitas

- 178.872.143,85
223.838,77
39.492.974,19
11.512.196,89
26.047.723,45
1.933.053,85
- 139.603.008,44
148.583.302,88
114.691.923,42
2.089.569,53
4.808.323,31
15.553.055,22
5.777.343,35
556.414,79
5.226.673,25
120.000,00
8.980.294,44
- 2.472.712,04

- 180.001.000,00
492.000,00
30.836.000,00
19.705.000,00
9.057.000,00
2.074.000,00
(149.657.000,00)
145.168.000,00
114.245.000,00
1.708.000,00
8.820.000,00
7.508.000,00
6.309.000,00
1.246.000,00
5.452.000,00
120.000,00
(4.489.000,00)
9.000,00

- 187.831.000,00
513.000,00
32.177.000,00
20.562.000,00
9.451.000,00
2.164.000,00
(156.167.000,00)
151.574.000,00
119.306.000,00
1.782.000,00
9.204.000,00
7.835.000,00
6.583.000,00
1.300.000,00
5.689.000,00
125.000,00
(4.593.000,00)
9.000,00

- 196.002.000,00
535.000,00
33.576.000,00
21.456.000,00
9.862.000,00
2.258.000,00
(162.961.000,00)
158.263.000,00
124.591.000,00
1.860.000,00
9.604.000,00
8.176.000,00
6.869.000,00
1.357.000,00
5.936.000,00
130.000,00
(4.698.000,00)
9.000,00

- 204.528.000,00
558.000,00
35.036.000,00
22.389.000,00
10.291.000,00
2.356.000,00
(170.050.000,00)
165.247.000,00
130.110.000,00
1.941.000,00
10.022.000,00
8.532.000,00
7.168.000,00
1.416.000,00
6.194.000,00
136.000,00
(4.803.000,00)
9.000,00

- 213.425.000,00
582.000,00
36.560.000,00
23.363.000,00
10.739.000,00
2.458.000,00
(177.447.000,00)
172.539.000,00
135.874.000,00
2.025.000,00
10.458.000,00
8.903.000,00
7.480.000,00
1.478.000,00
6.463.000,00
142.000,00
(4.908.000,00)
9.000,00

Superávit financeiro liquido

-

(6.678.000,00)

(6.668.000,00)

(6.657.000,00)

(6.646.000,00)

(6.634.000,00)

(+) Receitas financeiras
(-) Despesas financeiras
Superávit Previsto

- 10.027.376,41
210.803,25
- 3.308.990,76

9.816.573,16
-

6.911.000,00
233.000,00
(11.176.000,00)

-

6.911.000,00
243.000,00
(11.270.000,00)

-

6.911.000,00
254.000,00
(11.364.000,00)

-

6.911.000,00
265.000,00
(11.458.000,00)

-

6.911.000,00
277.000,00
(11.551.000,00)

INVESTIMENTOS
MÓVEIS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SOFTWARE'S
BIBLIOTECA
OBRAS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS

170.000,00
1.739.000,00
1.566.000,00
605.000,00
150.000,00
4.953.000,00

83.000,00
850.000,00
766.000,00
296.000,00
73.000,00
4.619.000,00

83.000,00
850.000,00
766.000,00
296.000,00
73.000,00
4.609.000,00

83.000,00
850.000,00
766.000,00
296.000,00
73.000,00
4.598.000,00

83.000,00
850.000,00
766.000,00
296.000,00
73.000,00
4.587.000,00

83.000,00
850.000,00
766.000,00
296.000,00
73.000,00
4.575.000,00

9.183.000,00

6.687.000,00

6.677.000,00

6.666.000,00

6.655.000,00

6.643.000,00

FONTE: Secon/Prad
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Ação XXVIII – Otimizar os padrões de custeio da UNICAP
Meta 37: Definir novo padrão de custeio para UNICAP e reduzir os custos administrativos
nos seguintes percentuais: 4,5% em 2017, em relação a 2016; 4,5% em 2018, em relação
a 2017; 3% em 2019, em relação a 2018; 3% em 2020, em relação a 2019; 3% em 2021,
em relação a 2020 e 2% em 2022, em relação a 2021.
Atividades
- Implantar um programa de redução dos custos administrativos.
- Implantar o módulo acadêmico do ERP TOTVS.
- Analisar os processos, identificando os possíveis desperdícios.
- Elaborar e implantar um programa de redução de desperdícios com base no diagnóstico.
- Elaborar e implantar uma proposta de política de remuneração variável nos Cursos de
Pós-graduação Lato Sensu.
- Montar uma equipe responsável pelo acompanhamento e assessoramento ao lançamento
de editais.
- Acompanhar e divulgar os editais de captação de recursos.
- Assessorar o desenvolvimento dos projetos de captação de recursos.
- Elaborar e implantar uma política de gestão financeira.
- Mapear o custo de docente por categoria: a) avaliar a manutenção dos custos mais
elevados; b) avaliar a substituição de docentes sem comprometer a qualidade acadêmica
dos cursos.
- Mapear o custo de pessoal de apoio por nível administrativo: a) avaliar a manutenção dos
custos mais elevados; b) avaliar a substituição de pessoal de apoio sem comprometer o
desenvolvimento dos processos administrativos/financeiros.
- Mapear novos cursos de graduação e de pós-graduação a serem oferecidos.
- Conceber modelo de educação corporativa para a Escola de Negócios.

Ação XXIX – Montar e implementar uma estratégia de geração de receita através da
prestação de serviços pela UNICAP a outras entidades
Meta 38: Ampliar em 50% a geração de receitas provenientes da prestação de serviços,
em articulação com a Fasa e outras instituições parceiras, tendo como base 2016.
Atividades
- Estruturar um banco de profissionais pela Fundação Antônio dos Santos Abranches –
Fasa.
- Elaborar um portfólio de serviços e produtos.
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- Definir e implementar estratégia de marketing e comunicação.
- Implementar ajustes na política e processos de prestação de serviços.
- Definir mecanismos de incentivo para o desenvolvimento de serviços e produtos pelos
docentes da UNICAP.
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CAPÍTULO 6º - INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES
A descrição e a proposta que dizem respeito à infraestrutura física e instalações da
UNICAP, no contexto do PDI 2017-2022, estão organizadas em 4 (quatro) blocos. O
primeiro focaliza a Biblioteca Central, considerando o acervo e a infraestrutura física. O
segundo bloco refere-se ao plano de promoção de acessibilidade e de atendimento
diferenciado a pessoas com deficiência. O terceiro apresenta os laboratórios existentes na
UNICAP, organizados por cursos/centros e o quarto apresenta diretrizes para a área de
tecnologia da informação e comunicação.

6.1 Biblioteca Central: infraestrutura física e acervo
O atual prédio da Biblioteca construído e inaugurado, em 1987, foi adequadamente
dimensionado para o atendimento aos usuários da comunidade acadêmica. A partir de
2009, com a ampliação das ofertas de novos cursos de Graduação e de Pós-graduação de
diferentes áreas do conhecimento, perspectiva de novos cursos de extensão e a
expansão do número de vagas dos cursos existentes, já era prevista a necessidade de
ampliação de espaço físico para acomodar usuários, armazenar e preservar coleções para
os próximos anos. Nesse contexto, ao ser identificada a necessidade de incorporar novos
recursos tecnológicos, adotar novas práticas para processamento, disseminação e acesso
da

informação,

foi

necessário

conjugar

esforços

para

viabilizar

reformas

e

transformações que atendessem às novas demandas. As atenções passaram a ser
constantes, a fim de que os fluxos dos serviços prestados não ficassem prejudicados ou,
no mínimo, desconfortáveis – tanto para usuários como para funcionários da Biblioteca.
Como medida preventiva, nos últimos anos, ações foram empreendidas para adequação
de seu espaço físico e instalações, a saber: remanejamento de coleções; transferência para
novo local na Biblioteca, das obras de referência e os títulos de periódicos não correntes,
denominado Acervo B, liberando espaço para a criação de lugares de estudo individual;
remanejamento das obras pertencentes às coleções especiais, possibilitando colocar, no
espaço disponibilizado, maior quantidade de lugares para o estudo individual;
remanejamento de instalações de setores da Biblioteca, disponibilizando o espaço para
organização das coleções especiais.
A Biblioteca Central (BC), vista como uma unidade de apoio acadêmico, vinculada à
Pró-reitoria Acadêmica, busca: proporcionar os suportes informacionais necessários às
atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade; catalisar a sua produção
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acadêmica e disponibilizá-la ao público; promover atividades interdisciplinares e
intersetoriais de incentivo à leitura e à pesquisa, bem como organizar e conservar os
suportes informacionais sob seus cuidados.
Ao longo de sua história, foram empreendidos esforços para colocá-la em lugar de
relevo na Universidade e referência no Estado e no Brasil. Nessa perspectiva, destacamse projetos/ações que foram implementados: projeto de Atualização Tecnológica e
Modernização da Biblioteca Central, momento em que foi adquirido o software de gestão
de Biblioteca PERGAMUM; adesão ao Projeto Biblioteca Digital de Teses e Dissertações BDTD do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT com o objetivo
de constituir um repertório dos textos completos das teses e dissertações produzidas pelos
programas de pós-graduação, para acesso via Web; adesão a convênios com redes
cooperativas; implantação do programa de rodizio de funções entre os funcionários da
Biblioteca; adequação da Biblioteca aos parâmetros de avaliação do MEC e da CAPES e
cooperação bibliotecária visando a catalisar energias, servir de foro para a discussão dos
problemas comuns e facilitar a formulação de mecanismos hábeis para provocar a desejada
aproximação em termos cooperativos e funcionais.
Vale ainda ressaltar a retirada do gradil que circundava “o jardim da Biblioteca” e a
transferência da entrada pelo jardim, proporcionando a todos, além da facilidade, segurança
e comodidade para circular no campus.

6.1.1 Acervo por Área de Conhecimento
A BC possui acervo geral com mais de 198 (cento e noventa e oito) mil títulos e de
541 (quinhentos e quarenta e um) mil itens, formado por várias coleções (livros, periódicos,
vídeos, DVDs, fotografias, CDs, slides, mapas, relatórios, atlas, entre outras), abrangendo
as áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Humanas, Linguística, Letras e Artes, Exatas e
da Terra, Saúde, Biológicas, Agrárias e Engenharias. Todas as obras podem ser
pesquisadas

pela

Internet

através

do

catálogo

on-line,

no

endereço:

http://www.unicap.br/biblioteca/. Disponibiliza, também, bases de dados multidisciplinares
e específicas que atendem a todos os cursos oferecidos pela Universidade, através do
acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, no campus, e conta com o serviço de acesso
remoto, por meio da Comunidade Acadêmica Federada-CAFe. A adesão à CAFe assegura
o acesso integral ao Portal, 24 horas por dia, por qualquer computador ligado à internet.
A BC possui, ainda, um repositório de teses e dissertações, monografias de
especialização e artigos das revistas produzidas na Universidade, denominado Biblioteca
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Digital da UNICAP, a qual está integrada à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), cujo objetivo é
disponibilizar na rede a produção científica/acadêmica da Instituição.
A tabela, a seguir, apresenta acervo específico, por área de conhecimento, com as
quantidades de livros (títulos e exemplares), periódicos (compra, doação e permuta) e
vídeos (títulos e exemplares).

Tabela 15 – Acervo de Livros, Periódicos e vídeos existentes em 2017
Áreas de
Conhecimento

LIVROS
PERIÓDICOS
Nº de
Nº de
Compra Doação Permuta
Títulos
Exemplares

VÍDEOS
Nº de
Nº de
Títulos Exemplares

Ciências Exatas e
da Terra
Ciências Biológicas

8223

23527

105

145

13

303

505

3042

8157

52

79

15

299

457

Engenharias

4279

11687

61

95

15

180

295

Ciências da Saúde

4226

13021

57

79

09

204

303

Ciências Agrárias
Ciências Sociais
Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e
Artes
Multidisciplinar

1001

1611

3

37

10

53

62

48276

118530

1084

861

126

1.288

2.824

69058

116901

278

1.162

207

863

1.339

31203

47950

31

155

29

311

617

4312

10117

190

383

80

79

90

173.620

351.501

1.861

2.996

504

3.580

TOTAL

6.492

FONTE: BC

6.1.2 Redes de Cooperação
Além do acervo próprio, a Biblioteca mantém parceria com Instituições congêneres
e sistemas de bibliotecas, tais como: Programa de Comutação Bibliográfica – COMUT,
Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas – CCN, Rede de Bibliotecas na área
de Engenharia – REBAE, Rede de Bibliotecas na área de Psicologia – REBAP, Rede
Nacional de Bibliotecas – PERGAMUM, Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias
– CBBU, Associação de Universidades confiadas à Companhia de Jesus na América Latina
– AUSJAL.

6.1.3 Política de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo
As políticas de aquisição, expansão e atualização do acervo contemplam ações com
prioridades para atender às bibliografias básicas e complementares dos cursos, manter o
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acervo atualizado e condizente com as necessidades dos cursos e contemplar a demanda
de usuários.
A Biblioteca, com base na Resolução nº 022/2006 do CONSEPE, orienta o processo
de aquisição com revisão semestral dos quantitativos estabelecidos, procurando adequálos aos atuais programas, às novas necessidades dos Cursos e aos padrões recomendados
pelo MEC. O processo inicia com as sugestões dos docentes, encaminhadas à Biblioteca
em formulário específico, disponibilizado na internet, assinado pelo Coordenador do Curso
e Diretor de Centro. Com essas medidas, procura-se assegurar uma evidente relação do
acervo da biblioteca com os Projetos Pedagógicos dos Cursos, assim como, manter uma
constante atualização das indicações bibliográficas das disciplinas que compõem a
estrutura curricular de cada curso.
O controle e acompanhamento do acervo é realizado pela Biblioteca com
conhecimento e participação dos Pró-reitores Acadêmico e Administrativo, objetivando
ordenar o crescimento racional, assegurando consistência e equilíbrio no desenvolvimento
dos recursos informativos, tanto qualitativa quanto quantitativamente, da forma que melhor
atenda aos interesses da comunidade universitária da UNICAP.

6.1.4 Formas de Acesso e Utilização
O acesso à Biblioteca Central é franqueado à comunidade em geral, com frequência
média de 3.500 usuários/dia. Para alunos, professores e funcionários da Universidade,
além da consulta, são disponibilizados o empréstimo domiciliar e a utilização das salas de
microcomputadores, vídeo, áudio e estação de pesquisa.
O acervo é de livre acesso, ou seja, os próprios usuários localizam as obras nas
estantes. As publicações estão disponíveis nas dependências da Biblioteca, para o
empréstimo domiciliar/local e consulta. Os usuários têm acesso à pesquisa bibliográfica
por título, autor, assunto e outros índices nos computadores existentes na Biblioteca e
também via Internet. Anualmente, a movimentação entre empréstimos e devoluções gira
em torno de mais de 700 mil itens do acervo.

6.1.5 Área Física e Lugares de Estudo
A Biblioteca Central está instalada em um prédio de 4 pavimentos, totalmente
climatizado, ocupa uma área construída de 7.119,20 m², com capacidade para armazenar
até 550.000 volumes. Todo o acervo da Biblioteca Central está protegido por um sistema
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eletrônico de segurança, com circuito fechado de TV. Seu controle é feito por meio de
monitoramento e gravação de imagens, 24 horas por dia. Possui também Sistema Antifurto
para o controle de saída de materiais. Disponibiliza 851 lugares para estudo.

6.1.6 Política de Expansão/adequação do espaço físico
Com o objetivo de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua infraestrutura em
sintonia com os padrões de qualidade do Ministério da Educação e os princípios de
excelência preconizados pela Universidade, foram estabelecidas as seguintes diretrizes
para as instalações gerais: melhorar e expandir o espaço físico em geral de acordo com a
demanda; implementar um processo de modernização da infraestrutura organizacional,
com vistas à melhoria da qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno, incluindo o
atendimento a pessoas com necessidades educativas especiais; criar e assegurar as
condições de infraestrutura física, de equipamentos, laboratórios, serviços informacionais
que garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente dos programas de
Pós-graduação; dimensionar o espaço físico adequadamente, considerando-se o número
de usuários e o tipo de atividade desenvolvida; garantir o isolamento de ruídos externos e
boa audição interna com o uso de equipamentos, proporcionando condições acústicas
adequadas; implementar melhorias nas condições de luminosidade e ventilação adequadas
às necessidades climáticas locais; adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica
para proporcionar condições ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários; manter
todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades, garantindo para isso pessoal
habilitado; consolidar o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo; assegurar
uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade, contando com pessoal
habilitado; manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às
necessidades; e garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos
equipamentos.

6.1.7 Infraestrutura de móveis e equipamentos para os usuários
A Biblioteca coloca à disposição dos usuários, a seguinte estrutura:
84 microcomputadores para usuários da UNICAP, dos quais 21 podem ser utilizados
pela comunidade em geral para consulta ao Sistema Pergamum (acervo da BC); Rede wifi
em todos os pavimentos; Expositores para divulgação dos serviços e exposições
bibliográficas; Mural: espaço para divulgação de eventos, cursos, realizados pela UNICAP
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e por outras Instituições; Audio-videoteca com fitas de vídeo, Cd-Rom, DVD, fita cassete,
disquetes, slides, etc; salas para atividades de extensão com capacidade para 36 pessoas
cada uma, contendo: vídeo cassete, aparelho DVD, telão de 150’, computador com
Datashow e quadro branco; Estação de Trabalho de uso dos alunos de graduação e
extensão, para digitação de trabalhos escolares e acesso à Internet; Sala de Vídeo com
cabines individuais equipadas com TV, vídeo e DVD; cabines individuais equipadas com
gravadores para estudo e aperfeiçoamento de línguas; impressoras jato de tinta; área para
estudo em grupos; área para estudo em duplas; área para estudo individual; cabines para
estudo individual e uso de notebooks pessoais; espaço para jogo de xadrez; espaço para
leitura de jornais; e Estação de Pesquisa equipada com micros, scanner e softwares
gráficos, para uso de professores e alunos de Pós-graduação.
Para pessoas com necessidades educativas especiais, a BC dispõe de 03 guichês
de atendimento; 01 mesa de estudo individual adaptada para cadeirante; 01 terminal de
consulta; 04 banheiros adaptados para cadeirantes; 05 cabines individuais com
microcomputadores adaptados para cadeirantes; 02 elevadores com sinalização em Braille;
13 microcomputadores multimídia com tela de 17 polegadas, para portadores de baixa
visão; 01 scanner de mesa; 01 scanner Bookreader Plustek; 02 impressoras Braille; 01
equipamento para conversão de imagens em alto relevo (Tactile image Enhancer); 01
equipamento para cálculos matemáticos (Soroban); 03 Softwares leitores de tela (DosVox,
Virtual Vision e Jaws); 02 Softwares gráficos (Duxburry DBT e TGD); 01 Software editor de
texto e gerenciamento de impressão em Braille (Braille Fácil); Acervo em formato braille e
digital (recebidos através de parceria com a Fundação Dorina Nowill).

6.1.8 Política de Informatização
Todo processo de gestão do acervo e serviços da biblioteca é automatizado através
do software Pergamum. Além disso, o Pergamum possui sistema de gerenciamento de
texto, imagem e som, controle de periódicos com Kardex e indexação de artigos. Apresenta,
ainda, controle de empréstimo para qualquer tipo de documento; reserva; cobrança
personalizada com prazos diferenciados por tipos de materiais e usuários; devoluções,
renovações, atrasos, multas, negociações e suspensões; geração de etiquetas de código
de barras para empréstimo dos documentos; contabilização de estatísticas de uso,
processamento técnico etc.; e emissão de diversos tipos de relatórios em conformidade
com critérios recomendados pelo MEC / CAPES.
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6.1.9 Horário de funcionamento e quadro de funcionários
A Biblioteca Central funciona diariamente 14 horas, da segunda à sexta, das 7h30
às 21h30 e aos sábados, das 8h às 12h.
A biblioteca dispõe, atualmente, de um corpo técnico-administrativo composto por
Bibliotecários, Auxiliares Administrativos, Recepcionistas e Estagiários de Biblioteconomia.
São ao todo 39 funcionários: 14 bibliotecárias, 19 auxiliares administrativos e 06
recepcionistas. Conta também com 04 estagiários de Biblioteconomia e 04 operadores de
documentos (terceirizados).
A Bibliotecária responsável é Jaíse da Costa Leão – CRB4/724, Matrícula – 2275.00,
nomeada através da Portaria nº 002, de 21 de março de 2001.

Ação XXX – Promover a modernização gradual da infraestrutura e a formação
continua dos funcionários da biblioteca central
Meta 39: Implantar, até o final da vigência deste PDI, melhorias na infraestrutura da
Biblioteca.
Atividades
- Estruturar espaço destinado à Cátedra D. Hélder Câmara.
- Construir um depósito no campus da Universidade para onde será remanejada a coleção
do Acervo B.
- Apresentar, até 2019, plano de sinalização interna da Biblioteca, considerando os
requisitos de acessibilidade.
- Implementar melhorias nas condições de luminosidade e ventilação adequadas às
necessidades climáticas locais.
- Instalar catracas eletrônicas nos acessos a setores internos e entrada/saída da Biblioteca,
conforme Política de Acesso à Biblioteca Central aprovada pela Administração da
Universidade.
- Instalar e testar software de integração entre catraca eletrônica e sistemas acadêmicos
da Universidade.
- Realizar atividades de formação continuada para os funcionários da Biblioteca Central
para gerir o novo sistema.
- Divulgar informes para a comunidade acadêmica.
- Confeccionar carteiras de acesso para alunos, professores, funcionários, ex-alunos e
outras categorias autorizadas.
- Implantar, em 2017, a Política de Acesso controlado à Biblioteca Central.
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Meta 40: Obter, até 2022, conceito máximo, nas avaliações externas, por meio da
adequação da Biblioteca aos padrões de qualidade recomendados pelos Órgãos
Reguladores MEC/INEP/CAPES.
Atividades
- Implantar um sistema que garanta o isolamento de ruídos externos e boa audição interna,
com o uso de equipamentos que proporcionem condições acústicas adequadas.
- Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica para proporcionar condições
ergonômicas adequadas e suficientes aos usuários.
- Manter todo o espaço físico limpo e arejado em todas as unidades garantindo para isso
pessoal habilitado.
- Consolidar o programa de coleta e armazenamento seletivo de lixo.
- Assegurar uma boa infraestrutura de segurança de pessoal e de propriedade, contando
com pessoal habilitado.
- Manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às necessidades
e garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos equipamentos.
- Implementar um processo de modernização da infraestrutura organizacional com vistas à
qualidade do atendimento a pessoas com deficiência.
- Implantar um plano de aquisição da bibliografia indicada nos ementários de todos os
cursos ofertados pela UNICAP, na proporção de 06(seis) Projetos Pedagógicos de cursos
por semestre.
- Ampliar, entre 2017 e 2022, a divulgação de serviços e produtos oferecidos pela
Biblioteca, interna e externamente, fornecendo informações mensais, por meio dos mais
diversos recursos tecnológicos sobre, no mínimo, um serviço e/ou produto da Biblioteca.

6.2 Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a pessoas
com deficiência
A Universidade Católica de Pernambuco vem, ao longo de sua história recente,
buscando efetivar a acessibilidade como a possibilidade do indivíduo compreender e
interagir com o espaço urbano, bem como comunicar-se com todos os cidadãos, tendo ou
não implicações de mobilidade ou de percepção sensorial.
A acessibilidade integral implica acessibilidade às dificuldades relativas ao meio
urbano, à comunicação e aos serviços. Todas as pessoas com deficiência merecem
receber a atenção e respeito em sua condição humana. As limitações podem ocorrer, em
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maior ou menor grau, mas não devem incapacitar as pessoas para uma atuação social ativa
e produtiva.
Os princípios de acessibilidade integral recomendam fazer com que as pessoas
despendam o mínimo possível de energia, usufruindo do conforto nos ambientes. Seu
objetivo é permitir um ganho de autonomia e de mobilidade, a uma gama maior de pessoas,
até mesmo aquelas que tenham reduzidas a sua mobilidade ou apresentem dificuldade em
se comunicar, para que utilizem os espaços, com mais segurança, confiança e comodidade.
Como ferramenta de orientação para a adequação dos espaços físicos aos princípios
e condições acima citados, a UNICAP faz uso dos padrões reguladores descritos na norma
ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos, que estabelece critérios e parâmetros técnicos, voltados não somente para
suprimir as barreiras existentes ou evitar a construção de novas barreiras mas também para
dispor de meios de comunicação e informações acessíveis e, acima de tudo, promover os
conceitos do desenho universal e de inclusão social, para todas as pessoas com limitações.
Também se utiliza das definições e recomendações previstas nos cadernos do Programa
Brasil Acessível, elaborados pelo Ministério das Cidades.
As funcionalidades desses espaços edificados permitem atenuar as limitações, pois
transformam elementos materiais em natural prolongamento do corpo. Assim, tornar
ambientes de uso coletivo acessíveis é, antes de tudo, cumprir a função social de favorecer
o exercício da cidadania.
A Universidade Católica de Pernambuco, através da melhoria de seus espaços de
uso coletivo, vem contribuindo para a efetivação dos princípios constitucionais de
democracia e justiça social, nos quais a “acessibilidade”, bem como a “mobilidade urbana”,
fazem parte hoje de um processo de melhoria contínua da infraestrutura física, e possui um
capítulo exclusivo dentro do Plano Diretor da Universidade, com previsão de
implementação a partir de agosto de 2017.
A acessibilidade começa com a “mobilidade” que constitui um conjunto de
deslocamentos da população no território, associados à fluidez, capilaridade e qualidade
de vida na relação da população com o lugar. Nessa direção, a Universidade vem buscando
dar condições de acessibilidade tanto ao aluno como à população em geral que faz uso de
seus serviços, investindo na qualidade de seu entorno urbano, viabilizando sobretudo, a
segurança e a integridade física dos indivíduos.
No âmbito interno das edificações, destaca-se uma série de intervenções e
adaptações: circulação horizontal com retirada dos tapetes das entradas dos prédios e/ou
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rebaixamento do piso para embuti-los, equipamentos como bebedouros e lixeiras em áreas
que garantam vão livre necessário para as portas com dimensões adequadas, abertura com
um único movimento e dotadas de maçanetas, tipo alavanca, pisos e desníveis revistos e
sinalizados, evitando situações que envolvam risco de segurança, bem como grelhas e
juntas de dilatação adequadas, circulação vertical, instalação de corrimão, piso tátil de
alerta e sinalizações visual e tátil nas rampas e escadas, modernização dos elevadores, em
conformidade com a ABNT NBR 13.994, adequação de bateria de sanitários em todos os
blocos com box adequado, com instalação de barras de apoio, acionador e alturas em
padrão da NBR 9050.
Para locais como quiosques, guichês, auditórios e similares, reserva dos espaços
para cadeirantes, assentos para pessoas com mobilidade reduzida e assentos para
pessoas obesas.
Cabe destacar, ainda, a existência de bebedouros, telefones públicos, balcões,
guichês de atendimento, carteiras escolares, estações de trabalho e sanitários funcionais
para as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.
A comunicação e sinalização são realizadas por meio de dispositivos visuais e
sonoros, pista tátil, informações, mapas e placas, dotadas, também, da informação em
código Braille, indicando, limitando ou reservando locais destinados a pessoas com
deficiência.

Ação XXXI - Implementar política de acessibilidade física na perspectiva da inclusão
social
Meta 41: Desenvolver ações e projetos institucionais que tenham o objetivo de assegurar
acessibilidade física a toda a comunidade, em especial às pessoas que apresentem
deficiência.
Atividades
- Concluir a execução da rota com piso tátil direcional e de alerta, a adequação de rampas,
a comunicação e sinalização visual que vá do ponto de ônibus até a última quadra onde
está situado o estacionamento dos alunos.
- Adaptar banheiros, de acordo com as normas de acessibilidade, em todos os blocos
acadêmicos.
- Adaptar elevadores aos padrões definidos nas normas aplicáveis, em todos os blocos
acadêmicos.
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6.3 Laboratórios4
Os Laboratórios existentes na UNICAP são espaços equipados com diversos
materiais e instrumentos com o objetivo de apoiar atividades de experimentação e
desenvolvimento de experiências em conformidade com a área dos cursos.
As tabelas 16 e 17 apresentam, de forma sintética, uma visão geral dos laboratórios
existentes.
Tabela 16 – Laboratórios da UNICAP vinculados aos Cursos/Centros
(Continua)
Centro
CTCH

CCBS

CCJ

CCS

CCT

Cursos

Laboratórios
utilizados, cursos

Pedagogia

02

Letras
Biologia Bacharelado e
Licenciatura
Fisioterapia
Psicologia
Fonoaudiologia
Medicina e Enfermagem
Direito
Jornalismo
Fotografia
Publicidade e Propaganda
Jogos Digitais
Engenharia Civil
Engenharia Química e Lic.
em Química
Engenharia de Produção
Engenharia Ambiental
Matemática
Arquitetura e Urbanismo
Ciência da Computação
Física
Diversos

01

Quantidade de
laboratórios, centro
03

12
07
01
01
11
02
03
02
03
02
07

32

02

10

10
01
01
01
05
02
07
02
Total geral

36

83

FONTE: Coordenadores de Centros

4

A apresentação das instalações e equipamentos existentes e as finalidades dos Laboratórios da UNICAP,
conforme solicitação do art. 16. Letra B do Decreto Nº 5773/2006, consta do Anexo I do PDI 2017-2022.
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Tabela 17 – Laboratórios da UNICAP com outras vinculações
Órgão

Setor

Pró-reitoria Acadêmica

Núcleo de Pesquisas
em Ciências Ambientais
Coordenação geral de
Pós-graduação
Coordenação geral de
Extensão

Coordenação de Tecnologia
da Informação – CTI

Quantidade de
Quantidade de
laboratórios, setor laboratórios, órgão

CTI

09
03

13

01
06

06

Total geral

19

FONTE: Centros, CTI, NPCIAMB, CGPg, CGEx

Ação XXXII – Repensar e adequar os espaços de aprendizagem
Meta 42: Equipar e modernizar 10% das salas de aula e laboratórios a cada ano, no período
de 2018 a 2020, aumentando esse percentual para 20% nos anos finais de vigência do PDI.
Atividades
- Proceder a um levantamento, junto aos Centros e às Coordenações de Pós-graduação,
Extensão e Pesquisa, dos laboratórios existentes e das necessidades de modernização.
- Realizar pesquisa de mercado referente aos recursos instrucionais, com vistas à
adequação dos espaços de aprendizagem.
- Elaborar e aprovar o orçamento para adequação dos espaços de aprendizagem.
- Implantar o processo de modernização dos espaços de aprendizagem (salas de aula,
laboratórios e espaços alternativos).

Ação XXXIII – Ampliar a atuação dos laboratórios/clínicas da área de saúde
Meta 43: Aumentar a receita dos laboratórios/clínicas em 10% em 2017, em 30% em 2018
e 50% em 2022, tendo por referência o ano de 2016.
Atividades
- Criar um Grupo de Estudo para levantamento dos serviços existentes e das possibilidades
de atendimento às demandas.
- Mapear os serviços que a UNICAP pode prestar face às demandas do mercado.
- Elaborar e desenvolver novos projetos de serviços para os laboratórios/clínicas conforme
as demandas identificadas.
- Realizar estudos de viabilidade de transformação de laboratórios em clínicas.
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Ação XXXIV – Implantar o Plano Diretor do campus
Meta 44: Aprovar, até julho de 2017, o Plano Diretor de expansão e adequação do campus
e executar 50% das intervenções até 2022.
Atividades
- Implantar e monitorar o desenvolvimento das ações do Plano Diretor do campus.

Ação XXXV – Elaborar projeto de restauro e de implementação do LICEU –
Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo da UNICAP
Meta 45: Consolidar o Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo da
UNICAP – LICEU em novas instalações, nos prédios situados na Praça da República.
Atividades
- Criar, institucionalmente, o LICEU, vinculado diretamente à reitoria da UNICAP, com o
estabelecimento de um conselho de gestão e a definição de regimento interno.
- Implantar, de forma transitória, o LICEU, no campus UNICAP.
- Firmar parcerias externas estratégicas, a exemplo do Porto Digital.
- Atualizar Projeto Arquitetônico dos prédios do LICEU situados na Praça da República, na
perspectiva de utilização multiuso.
- Elaborar e submeter projeto de incentivo à cultura junto à Lei Roaunet.
- Elaborar e submeter projeto de financiamento do restauro do prédio antigo do LICEU junto
ao BNDES.
- Promover a Integração de iniciativas existentes na UNICAP que estejam alinhadas com a
proposta do LICEU, a exemplo do Mestrado em Indústrias Criativas, Curso de Jogos
Digitais, Humanicidades, Empresa Unicap Jr. e Agência Combogó.
- Proceder a visitas técnicas a modelos de Incubadoras e aceleradoras, a coworking e a
projetos de inovação e cultura.
- Conceber e implantar o Centro de Empreendedorismo.
- Elaborar e implementar plano de comunicação e fixação da marca.
- Transferir o LICEU para as novas instalações, na Praça da República.

6.4 Política de tecnologia da informação e comunicação
No campo da tecnologia da informação e da comunicação, a UNICAP dispõe de um
arsenal de equipamentos tecnológicos e informacionais que objetiva favorecer o acesso a
todos que necessitam de tais recursos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas.
No momento, o importante é investir no uso das tecnologias no processo de construção de
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conhecimento, contribuindo para formação de profissionais que não sejam simples
consumidores de informações, bens e serviços, mas produtores de conhecimento e de
cultura de forma antenada com as mudanças que ocorrem no mundo contemporâneo. A
aquisição de novos recursos tecnológicos é feita mediante levantamento das necessidades,
pela Coordenação de Tecnologia da Informação e através das demandas apresentadas
pelos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade. A análise das solicitações e
o monitoramento do planejamento possibilita à administração central decidir sobre as
prioridades da aquisição, ancoradas na disponibilidade de recursos e nos argumentos
constantes nos projetos apresentados. Nesse cenário, a administração central da
universidade estimula a aquisição de recursos tecnológicos por meio de projetos
financiados com recursos externos, captados por meio da participação em editais nacionais
e internacionais e preza pelo cumprimento dos objetivos institucionais definidos em seus
instrumentos de planejamento.

Ação XXXVI – Melhorar a Infraestrutura de Tecnologia da Informação
Meta 46: Executar, até 2021, o plano de evolução da infraestrutura de Tecnologia da
Informação da UNICAP, composta de 38 (trinta e oito) projetos, cuja conclusão deve ocorrer
da seguinte forma: 16 (dezesseis), 12 (doze) e 10 (dez), em 2017, 2019 e 2021,
respectivamente.
Atividades
- Atualizar parcialmente computadores dos laboratórios do Setor de Apoio Acadêmico da
CTI.
- Expandir a rede wi-fi para atender às demandas já recebidas: CCJ, Astepi, Clínica de
Fisioterapia e Laboratórios do Setor de Apoio Acadêmico da CTI.
- Reformar o laboratório 4 do Setor de Apoio Acadêmico da CTI e mudar a oficina de
hardware.
- Atualizar as estações de trabalho no campus.
- Revisar e ajustar as políticas de segurança relacionadas à estação de trabalho, as
permissões de pastas nos servidores da rede e o controle de SPAM e phishing.
- Contratar consultoria para desenvolver projeto de desastry/recovery (consultoria para PCN
e DRP).
- Revisar e ajustar o controle de SPAM e phishing.
- Executar o projeto de substituição de Firewall.

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

134

- Contratar serviço de atualização tecnológica – cursos de Linux, Windows 2013 server e
vmware.
- Executar os projetos de: autenticação de usuários para acesso à rede wifi em todo
campus, substituição da infraestrutura de servidores virtualizados por EOL, atualização do
cabeamento, expansão dos recursos de armazenamento de dados.
- Revisar as permissões de pastas de servidores da rede.

6.5 Projeto de Acervo Acadêmico em Meio Digital
A UNICAP, com a finalidade de atender à legislação vigente, com destaque o Inciso
VIII do Art. 21 do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que trata do Acervo
Acadêmico em Meio Digital, na perspectiva de garantir a integridade e a autenticidade de
todas as informações registradas nos documentos originais, implantou, nesse mesmo ano,
em parceria com a G3 Solucions e a LPG Soluções, empresas de Tecnologia da
Informação, o Projeto de Gerenciamento de Documentos – GED, que tem por base toda a
legislação pertinente.
A fase inicial do projeto consiste na tratativa, digitalização e indexação das
informações referentes aos alunos ingressantes em 2017; a vida acadêmica dos demais
será gradativamente incluída no GED.
A gestão do Projeto cabe ao Comitê Gestor de Acervos Acadêmicos (CGA),
coordenado pela Pró-reitoria de Graduação e Extensão e composto por membros da
Reitoria, Pró-reitoria de Graduação e Extensão, Pró-reitoria Comunitária, Pró-reitoria
Administrativa, Diretoria de Gestão Escolar, Coordenação de Tecnologia da Informação,
Setor de Arquivo, Biblioteca Central e Secretaria Digital.
O Comitê tem por responsabilidade acompanhar o processo de implantação de
Gestão de Acervos Acadêmicos; assegurar o cumprimento de normas e legislação vigentes
relacionadas à gestão de acervos acadêmicos; validar a política, normas internas e
procedimentos internos de Gestão de Acervos Acadêmicos.
O Comitê Gestor trabalha em conjunto com a Comissão de Acervos Acadêmicos e
de Avaliação dos Documentos (CAAD) a qual conta em sua composição com a Diretora de
Gestão Escolar como Sponsor e da Chefe do Setor de Arquivo como articuladora da
Comissão. Possui, ainda, uma equipe fixa e uma equipe variável. As responsabilidades da
CAAD são: participar da capacitação em Gestão Documental; propor e comentar os
procedimentos de Gestão do Acervo Acadêmico; propor a definição da política,
metodologia, procedimentos e ferramentas de gestão de acervo acadêmico; atuar como a
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Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da Instituição, com a responsabilidade
de orientar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e
acumulada dentro do seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos
documentos para guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor; prospectar
(junto a Coordenação de Tecnologia da Informação) e propor a utilização de Sistemas com
GED para captação (digitalização), indexação, fluxo de trabalho sistematizado (Business
Process Management Systems) e armazenamento dos documentos.
Compõe, ainda, a Governança do Projeto o Setor de Arquivo que tem como
responsabilidade coordenar as atividades de recebimento, expedição, registro, controle de
tramitação, consulta, empréstimo, restauração, conservação, eliminação e mudança de
suporte dos documentos do Acervo Acadêmico da UNICAP; administrar os procedimentos
e orientar a organização segundo os critérios estabelecidos para os modelos e seu
conteúdo, forma e temporalidade de arquivamento, critérios para autorização de acesso e
atualização das informações, etc; implantar e adaptar à UNICAP, em parceria com outras
áreas, o Código de Classificação de Documentos de Arquivo e Tabela de Temporalidade e
Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim das IFES – Instituição
Federal de Ensino Superior; gerenciar o arquivo corrente, intermediário (Arquivo Central) e
permanente (Arquivo Histórico); armazenar os documentos do Acervo Acadêmico
garantindo a integridade e preservação do acervo.

Ação XXXVII: Implantar na UNICAP, de acordo com a legislação vigente, o Acervo
Acadêmico em Meio Digital.
Meta 47: Assegurar, gradativamente, a implantação do Acervo Acadêmico em Meio Digital
de forma que, ao final da vigência do PDI 2017-2022, esteja implantado o processo de
virtualização dos documentos que compõem o Acervo com métodos que garantam a
confiabilidade, autenticidade, integridade e durabilidade das informações, garantindo as
condições de preservação e acesso ao acervo acadêmico.

Atividades
- Contratar as empresas G3 Solutions e LPG Soluções para assessorar a implantação do
Projeto de Gerenciamento de Documentos; estruturar o Comitê Gestor de Acervo
Acadêmico e a Comissão de Acervo Acadêmico e de Avaliação de Documentos;
- Desenvolver a governança do Projeto com o apoio do Setor de Arquivo.
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1 Laboratórios
Os Laboratórios existentes na UNICAP são espaços equipados e com diversos materiais
e instrumentos com o objetivo de apoiar atividades de experimentação e desenvolvimento de
experiências em conformidade com a área do Curso. Em algumas situações os laboratórios têm
caráter interdisciplinar.

Resumo dos Laboratórios da UNICAP
(Continua)
Centro

Curso

Cursos que o
Laboratório atende

Nome do Laboratório na UNICAP

Bloco

Nº da Sala

CTCH

Pedagogia

Pedagogia e Outros

Laboratório de Ensino – Projeto Horizonte

B

309

CTCH

Pedagogia

Pedagogia

Laboratório Brinquedoteca

B

309

CTCH

Letras

Cursos diversos

Laboratório de Estação de Aprendizagem

B

402

CCS

Jornalismo

Jornalismo e Jogos
Digitais

Laboratório de TV

A

A504

CCS

Jornalismo

Jornalismo

Laboratório de Rádio

A

A505

CCS

Jornalismo

Jornalismo

Laboratório de Redação

A

506, 507,
508 e 509

CCS

Fotografia

Laboratório Tecnológico de Fotografia

G

1

CCS

Fotografia

Laboratório de Fotografia

G

2

CCS

Publicidade e
Propaganda

Laboratório de Áudio/Vídeo

G4

1

CCS

Publicidade e
Propaganda

A

404

CCS

Publicidade e
Propaganda

A

407

CCS

Jogos Digitais

Laboratório Tecnológico de Jogos Digitais

A

405 e 406

CCS

Jogos Digitais

Jogos Digitais

Empresa Júnior Unicap

N

009

CCJ

Direito/Astepi/NPJ

Direito

Laboratórios jurídicos 01, 02, 03, 04, 05 e
06.

L

002, 003,
004, 010,
103 e 106

CCJ

Direito/Astepi/NPJ

Direito

Laboratórios jurídicos – Sala de Prática
real 01, 02, 03, 04 e 05.

L

011, 012,
013, 104 e
105

CCBS

Biologia (Lic.)

Biologia (Lic.)

Laboratório de Genética

A

204

CCBS

Biologia (Lic.) e
Biologia (Bach.)

Biologia (Lic.) e
Biologia (Bach.)

A

205

CCBS

Biologia (Lic.)

Biologia (Lic.)

Laboratório de Ensino de Biologia

A

206

CCBS

Biologia (Lic.)

Biologia (Lic.)

Laboratório de Tecnologias Digitais & Sala
do PIBID

A

209

Fotografia, e
Jornalismo
Fotografia, Jornalismo,
Publicidade e
Propaganda, e
Arquitetura
Jogos Digitais,
Jornalismo, Publicidade
e Propaganda
Publicidade e
Propaganda
Jogos Digitais,
Jornalismo, Publicidade
e Propaganda
Arquitetura e
Urbanismo,
Jogos Digitais,
Jornalismo, e
Publicidade e
Propaganda

Agência Experimental de Publicidade e
Propaganda (AÊ)
Laboratório de Criação e Redação
Publicitária e Laboratório de Produção
Gráfica

Laboratório de Ecologia
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Resumo dos Laboratórios da UNICAP
(Continua)
Centro

Curso

Cursos que o
Laboratório atende

CCBS

Biologia (Lic.) e
Biologia (Bach.)

Biologia (Lic.) e
Biologia (Bach.)

CCBS

Biologia (Lic.)

Biologia (Lic.)

Laboratório de Zoologia de Invertebrados

A

211

CCBS

Biologia (Lic.)

Laboratório de Zoologia de Vertebrados

A

212

CCBS

Biologia (Bach.)

Biologia (Lic.)
Biologia (Bach.),
Fisioterapia,
Enfermagem e
Medicina

Laboratório
Molecular

A

204

CCBS

Biologia (Bach.)

Biologia (Bach.)

Laboratório de Coleções Biológicas

A

206

CCBS

Biologia (Bach.)

Biologia (Bach.)

Laboratório de Herbário

A

207

CCBS

Biologia (Bach.)

Biologia (Bach.)

Laboratório de Zoologia de Invertebrados e
Biologia Marinha

A

211

CCBS

Biologia (Bach.)

Biologia (Bach.)

Laboratório de Zoologia de Vertebrados,
Ecotoxicologia e Biomonitoramento

A

212

CCBS

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Laboratório de Cinesiologia/Manipulação

A

104

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

Laboratório
Cinesioterapia/Biomecânica

A

108

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

Laboratório de Eletrofototermoterapia

A

110

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

Laboratório
de
Terapêuticos/Protese e Órtese

A

105

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

Laboratório de Marcha/Ergonomia

A

106

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

Laboratório de Massoterapia/Métodos e
Técnicas de Avaliação (MTA)

A

109

Laboratórios
Fisioterapia e
(Corpore Sano)

CCBS

Fisioterapia

Fisioterapia

CCBS

Psicologia

Psicologia

CCBS

Fonoaudiologia

Fonoaudiologia

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCBS
CCBS

Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem

Medicina, Ciências
Biológicas, Fisioterapia,
Enfermagem,
Fonoaudiologia e
Psicologia
Medicina, Ciências
Biológicas, Fisioterapia,
Enfermagem,
Fonoaudiologia e
Psicologia.
Medicina, Ciências
Biológicas, Fisioterapia,
Enfermagem,
Fonoaudiologia e
Psicologia.
Medicina, Ciências
Biológicas, Fisioterapia,
Enfermagem,
Fonoaudiologia e
Psicologia
Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem

Nome do Laboratório na UNICAP
Laboratório de Botânica

de

Genética

e

Biologia

de

Recursos

Especializados
em
Terapia Ocupacional

Laboratório de Análise Experimental do
Comportamento
Clínica de Fonoaudiologia Manoel de
Freitas Limeira

Bloco

Nº da Sala

A

210

Corpore
Sano
B

05, 06, 10,
11, 17, 19
a 27, 30,
31, 33 a 46
819, 820,
822 e 823

B

6º andar

Laboratório de Anatomia Humana

J

006 e 008

Laboratório Multifuncional de Fisioterapia,
Biofísica e Farmacologia

J

010

Laboratório de Bioquímica

J

014

Laboratório de Citologia, Histologia e
Patologia

J

106

Núcleo Morfofuncional de Habilidades
Médicas, Simulações e Semiologia

J

111

Laboratório Morfofuncional

J

111
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Resumo dos Laboratórios da UNICAP
(Continua)
Centro
CCBS
CCBS
CCBS

Curso
Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCBS

Medicina e
Enfermagem

CCT

CCT

CCT

CCT

CCT

Matemática (Lic.)

CCT
CCT
CCT
CCT

CCT

CCT
CCT

CCT

Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo

Arquitetura e
Urbanismo

Ciência da
Computação
Ciência da
Computação

Física

Cursos que o
Laboratório atende
Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem
Medicina, Ciências
Biológicas e
Enfermagem
Medicina e
Enfermagem
Engenharia Civil,
Engenharia Química,
Arquitetura e
Urbanismo
Engenharia Civil,
Engenharia Química,
Engenharia Ambiental,
Engenharia de
Produção, Ciência da
Computação,
Arquitetura e
Urbanismo. Matemática
(Lic.), Física (Lic.) e
Química (Lic.)
Física (Lic.),
Matemática (Lic.) e
Química (Lic.) e as
demais Licenciatura da
UNICAP
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo
Arquitetura e
Urbanismo

Arquitetura e
Urbanismo e Jogos
Digitais

Nome do Laboratório na UNICAP

Bloco

Nº da Sala

Laboratório de Habilidades Médicas

J

111

Laboratório de Semiologia

J

112 e 114

Laboratório de Simulação

J

112 e 114

J

104

Laboratório de Técnica Cirúrgica e Biotério

J

020

Laboratório de CAD

D

003

Laboratório de Computação

D

009

Laboratório Didático - Pedagógico

A

810, 811 e
812

Laboratório de Conforto Ambiental

A

806

Laboratório de Maquetes

D

406

Laboratório de Paisagens Culturais

A

809

D

002

AeD

D107,
D202,
D203,
D204,
D206,
D302,
D306 e
A807

G

103 e 104

A

609

D

402 e 403

Laboratório
Parasitologia

de

Microbiologia

Escritório Modelo
Urbanismo

Laboratório
Pranchetas

de

de

Arquitetura

Projeto

Ciência da
Laboratório Inácio de Loyola
Computação
Ciência da
Laboratório de Hardware
Computação
Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Engenharia de
Laboratório de Física I
Produção, Física (Lic.),
Matemática (Lic.) e
Química (Lic.)

/

Salas

e

e

de
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Resumo dos Laboratórios da UNICAP
(Continua)
Cursos que o
Nome do Laboratório na UNICAP
Laboratório atende
Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Engenharia de
Laboratório de Física II
Produção, Física (Lic.),
Matemática (Lic.) e
Química (Lic.)
Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental,
Engenharia de
Produção, Engenharia
Laboratório de Física III
Química, Física (Lic.),
Matemática (Lic.),
Química (Lic.) e
Biologia (Lic.)
Física (Lic.),
Matemática (Lic.),
Laboratório de Física IV
Química (Lic.) e
Biologia (Lic.)

Centro

Curso

CCT

Física

CCT

Física

CCT

Física

CCT

Física

CCT

Física

CCT

Física

CCT

Engenharia Civil

CCT

Engenharia Civil

CCT

Engenharia Civil

CCT

Engenharia Civil

CCT

Engenharia Civil

Engenharia Civil

CCT

Engenharia Civil

Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental
e Arquitetura e
Urbanismo

CCT

Engenharia Civil

Engenharia Civil e
Arquitetura e
Urbanismo

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

Física (Lic.)
Ciência da
Computação
Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental,
e Engenharia Química
Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental
e Biologia (Lic.)
Engenharia Civil e
Arquitetura e
Urbanismo
Engenharia Civil e
Engenharia Química
Engenharia Civil e
Arquitetura e
Urbanismo

Engenharia Ambiental,
Engenharia de
Produção, Engenharia
Química, Química
(Lic.), Biologia (Bach.),
Biologia (Lic.) e
Engenharia Civil
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.), e
Engenharia Civil
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química e
Química (Lic.)

Bloco

D

Nº da Sala

402 e 403

D

505 e 506

D

503

Laboratório de Física Moderna

D

503

Laboratório de Eletroeletrônica

D

505 e 506

Laboratório de Eletrotécnica

D

502

Laboratório de Geologia

D

112

Laboratório de Geotecnia

D

010 e 110

Laboratório de Mecânica dos Fluidos e
Hidráulicas

D

008

Laboratório de Tecnologia dos Materiais
de Construção

D

005, 011 e
015

Laboratório de Estrutura

D

004

Laboratório de Topografia

D

111

D

013 e 112

Laboratório de Análises Químicas

D

802

Laboratório de Desenvolvimento de Novos
Materiais

D

803

Laboratório de Bioengenharia

D

704

Laboratório de Análise
Componentes Construtivos

Física

de
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Resumo dos Laboratórios da UNICAP
(Continua)
Centro
CCT

CCT

Curso
Engenharia
Química e Química
(Lic.)
Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia
Química e Química
(Lic.)

CCT

Engenharia de
Produção

CCT

Engenharia
Ambiental

Cursos que o
Laboratório atende
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química e
Química (Lic.)
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química e
Química (Lic.)
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.) e
Engenharia de
Produção
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.) e
Engenharia Civil
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.), Biologia
(Bach.), Biologia (Lic.)
e Engenharia Civil
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.), Biologia
(Bach.), Biologia (Lic.)
e Engenharia Civil
Engenharia Ambiental,
Engenharia Química,
Química (Lic.)
Engenharia de
Produção, Engenharia
Química, Química (Lic.)
e Engenharia
Ambiental
Engenharia Química,
Química (Lic.) e
Engenharia Ambiental

Nome do Laboratório na UNICAP

Bloco

Nº da Sala

Laboratório de Modelagem e Simulação de
Processos

D

805

Laboratório
de
Físico-Química
Termodinâmica Aplicada

D

604

Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação

D

806

Laboratório de Química Analítica Prof.
João Pedro dos Santos Oliveira Filho

D

804

Laboratório de Química Geral e Inorgânica
I

D

705

Laboratório de Química Geral e Inorgânica
II

D

702

Laboratório de Química Orgânica

D

602

Laboratório de Engenharia de Processos

Q

005

Laboratório de Controle e Monitoramento
Ambiental

D

603

e

Resumo dos Laboratórios da UNICAP, com outras vinculações
(Continua)
Órgão

Setor

Prac

NPCIAMB

Prac

NPCIAMB

Prac

NPCIAMB

Cursos/ Programas
atendido
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais

Nome do Laboratório na UNICAP

Bloco

Nº da Sala

Laboratório de Bioeletroquímica

J

003

Laboratório de Bioprocessos I

J

003

Laboratório de Bioprocessos II

J

003
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Resumo dos Laboratórios da UNICAP, com outras vinculações
(Continua)
Cursos/ Programas
atendido
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Biologia, Fisioterapia,
Química, Medicina,
Engenharias Química e
Ambiental, e do mestrado
em Desenvolvimento de
Processos Ambientais
Programa de Pósgraduação em Psicologia
Clínica
Programa de Pósgraduação em Psicologia
Clínica
Programa de Pósgraduação em Psicologia
Clínica

Órgão

Setor

Nome do Laboratório na UNICAP

Bloco

Nº da Sala

Prac

NPCIAMB

Laboratório Biotecnologia

J

005

Prac

NPCIAMB

Laboratório de Microbiologia I

J

007

Prac

NPCIAMB

Laboratório de Microbiologia II

J

009

Prac

NPCIAMB

Laboratório de Instrumentação

J

009

Prac

NPCIAMB

Laboratório de Biologia Molecular

J

011

Prac

NPCIAMB

Laboratório de Morfologia

J

013

Prac

CGPG

Laboratório de Família e Interação
Social (LAFAM)

G4

712

Prac

CGPG

Laboratório de Psicologia Clínica
Fenomenológica Existencial (LACLIFE)

G4

712

Prac

CGPG

Laboratório
de
Psicopatologia
Fundamental e Psicanálise

G4

712

Prac

CGEX

Todos os cursos

Laboratório e Museu de Arqueologia

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática I

Palácio
da
Soledade
I

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática II

I

013

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática III

I

020

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática IV

I

028

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática VI

I

031

CTI

CTI

Todos os cursos

Laboratórios de Informática VII

I

032

Anexo
018

FONTE: Coordenadores de Centros, CTI e NPCIAMB, atualizado até 22/11/2016
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1.1 Laboratórios do Centro de Teologia e Ciências Humanas – CTCH
Laboratório Projeto Horizonte – B 309

Área total (em m²): 56,34 m²
Objetivo: O projeto tem por finalidade promover o desenvolvimento social, cognitivo e
linguístico de crianças e adolescentes, dentro de uma proposta inclusiva para população
com deficiência intelectual, cegueira e/ou surdez, a partir da cultura lúdica nas suas mais
variadas manifestações como: música, teatro, brinquedos, jogos, brincadeiras tradicionais
e informática dentro do universo do brincar.
O laboratório é um espaço educativo que tem como proposta articular o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão.
Na extensão vem desenvolvendo trabalhos de Inclusão digital, estimulação cognitiva,
desenvolvimento linguístico e social de crianças, adolescentes e jovens com dificuldades de
aprendizagem, incluindo surdos, alunos com transtornos globais do desenvolvimento e
deficientes intelectuais.
Na pesquisa, através do PIBIC, foram desenvolvidas 5 pesquisas envolvendo o uso do
computador no desenvolvimento da aprendizagem.
No ensino, o laboratório serve de campo de estágio curricular e extracurricular, bem como, trabalho
voluntário.
Material: 22 cadeiras de rodinhas
11 cadeiras de madeira
10 mesas de computador com rodinhas
1 mesa de computador tradicional
2 mesas de apoio
3 armários
4 estantes
1 puf de madeira
Materiais
2 malas grandes
7 computadores
6 estantes
1 televisão
Jogos
Brinquedos
Livros infantis
Demandas: 6 computadores, Tatames que cubram 40 metros quadrados, a espessura deve ser
grossa. 10 bambolês; 15 esteiras de praia individual; Material de artes plásticas: Papel madeira (100
folhas grandes); Papel 40k , 100 folhas grandes; Tinta guache; 500g de cada cor (preta, branca,
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vermelha, azul, amarela, verde ); 10 caixas de lápis cera grosso grande; 10 caixas de lápis de cor;
10 caixas de massa de modelar; 2 litros de cola branca; 50 lápis preto HB 6; 10 folhas de papel
sulfite de cada cor( preta, branca, vermelha, azul, amarela, verde); 20 pastas de elástico; 01 resma
de papel A4; 5 m de tecido de algodão, largura 1,50. Sendo 1m azul, 1m vermelho, 1m verde, 1m
amarelo e 1m laranja.
Laboratório Brinquedoteca – B 309
Área total (em m²): 56,34 m²
Objetivo: Adaptar brinquedos, brincadeiras, jogos e outros materiais utilizados na brinquedoteca
para acessibilidade de cegos, surdos e deficientes intelectuais.
Material: Jogos: Quebra Cabeça Escola; Quebra Cabeça Parque; Quebra Cabeça Esportes
Radicais; Quebra Cabeça Gigante Floresta; Meu Primeiro

Quebra Cabeça veículos; Quebra

Cabeça em Madeira; Quebra Cabeça Peter Pan; Quebra Cabeça Disney; Brincar de Contar (Quebra
Cabeça dos Números); Quebra Cabeça

San Francisco; Quebra Cabeça Galinha Pintadinha;

Quebra Cabeça Toy Story; Bingo em Madeira; O Menino Maluquinho por matemática; Scrabble;
Dominó de A a Z do Menino Maluquinho; Dominó Associando; Dominó quantidades em madeira;
Dominó já sei ler; Rummikub Júnior; Monte Formas; Alfabeto em Madeira; Desenho Mania; Na ponta
da língua; Uno Spin;Um segredo na mala; Pega-pega tabuada; Dama Lvdo; Pequeno Construtor;
Palavras cruzadas em Madeira; Brincando de Engenheiro; Loto numérica; Tangram;Torre
Inteligente; Material Dourado; Emboscada; Banco Imobiliário; Brinc & Color; Carrinhos da Hot Will;
Jogo Soletrando; Pinos Mágicos; Forca; Xadrez e Dama; Jogo Fundação Roberto Marinho; Foles;
Jogo de Alfabeto; Brincar de Contar; Baralho de Madeira.
Laboratórios de Estação de Aprendizagem – B 402
Área total (em m²): 86,87 m²
Objetivo: Destina-se às diversas línguas, como apoio aos projetos de língua portuguesa, ao ensino
e à pesquisa desenvolvidos nas aulas de línguas e literaturas das línguas portuguesa, inglesa e
espanhola.
Material: Ambiente refrigerado por ar condicionado do tipo split. 06 almofadas vermelhas, 01 AP
cisco E900, 01 apagador para quadro touch, 01 armário, 10 bancas com braço para sala de aula,
01 cabo VGA 15m, 20 cadeiras Tramontina série summa – cor vermelha, 01 caixa de disjuntor, 04
canetas para quadro touch, 01 controle para TV 3D smart LG 42 polegadas, 11 CPU Lenovo 90AS,
01 data-show Epson s17, 12 estabilizadores SMS – revolution speedy µsp300bi, 07 fantoches de
feltro, 07 livros paradidáticos com CD, 03 lixeiras – cor vermelha, 02 mesas em “c”, 10 monitores
ACO – E970Sw, 11 mouses Lenovo – s/n 4416526, 01 móvel 10 baias, 04 óculos 3D LG

ag-f315,

01 painel para TV, 27 patch cord, 01 patch panel CAT 5e, 01 porta de vidro, 02 prateleiras malu 500
etna, 01 prateleira de apoio para a TV, 01 prateleira de apoio para o quadro touch, 09 puffs
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quadrados – cor vermelha, 01 quadro touch 3d 078-v-4-st, 01 rack, 01 relógio de parede, 01 suporte
para data-show, 01 suporte para fantoches, 01 switch cisco modelo sg-200-26, 10 tablets CNA
brava, 01 tapete colorido, 01 tapete tipo capacho – 1m x 1,20m – cor vermelha, 01 teatro para
fantoches, 11 teclados Lenovo ku-0989, 01 TV 3D smart LG 42 polegadas, 10 headphone
microphone preto PH049 Multilaser. A política de aquisição de equipamentos é realizada, através
do levantamento das necessidades do laboratório, vinculado ao curso. As especificações dos
equipamentos, com um parecer técnico do coordenador de curso e do diretor do centro, são
encaminhadas à administração superior da universidade a qual define a prioridade da aquisição,
com base no plano de desenvolvimento institucional (PDI) e na relação custo/benefício. A
administração superior estimula, também, a busca da aquisição de equipamentos, por meio de
projetos de pesquisa em instituições de fomento nacional e internacional e dá suporte na
participação em editais, através de contrapartida. O laboratório com área de circulação de acordo
com as recomendações da norma brasileira NBR 9050:2004. acessível por elevador e sem barreiras
ao seu acesso.
1.2 Laboratórios do Centro de Ciências Sociais – CCS
Laboratório de TV – A504
Tipo: Laboratório
Finalidade: Atender aos discentes nas práticas do telejornalismo, integrando-os às equipes de
reportagem, na captação de imagens, entrevistas, narração de texto(off), passagem etc;
desenvolver o processo de decupagem de material bruto gravado e edição de vídeo linear e não
linear na elaboração das matérias de reportagens, montagem dos telejornais etc e utilizar o estúdio
para gravação de entrevistas, apresentação de telejornais, programas, etc, empregando recursos
de CHROMA-KEY em tempo real, na criação de cenários virtuais.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 150 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. O laboratório possui
4 câmeras Full-HD, 2 câmeras digitais DS, 4 TV LCD, 1 rádio gravador, 6 caixas de som acústicas,
1 amplificador, 1 receiver, 02 mesas de som, 1 mixer de áudio, 2 teleprompter, 1 ur uvw, 16
microfones, 2 microfones sem fio, 1 módulo de potência, 2 monitores de vídeo, 1 vídeo swither, 1
datavídeo, 2 luminárias, 14 refletores, 13 garras içam, 4 acessórios manopla, 2 acessórios
maracanã, 1 iluminador, 8 carregadores de bateria, 4 lentes para câmera filmadora, 7
microcomputadores, 1 transcorder e 3 estações de trabalho p/ edição.
Laboratório de Rádio – A505
Tipo: Laboratório
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Finalidade: Desenvolver práticas relativas ao funcionamento de uma emissora de rádio com ênfase
na realização de programas jornalísticos e de entretenimento.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 45 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. O laboratório possui
4 caixas de som acústicas, 1 amplificador, 1 mesa de som, 6 microfones, 1 microfone sem fio, 20
gravadores digitais, 1 Estação de trabalho para edição de áudio e 1 distribuidor para fone de ouvido.
Laboratório de Redação – A506
Tipo: Laboratório
Finalidade: Realizar práticas de redação de televisão voltadas para digitação de textos jornalísticos,
(pautas e scripts) e de avaliação da aprendizagem das disciplinas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 23 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. 01 central de arcondicionado Split, 23 cadeiras, 03 mesas, 03 bancadas, 12 microcomputadores, 01 impressora
jato de tinta, 12 estabilizadores e 01 computador Macintosh.

Laboratório de Redação – A507
Tipo: Laboratório
Finalidade: Realizar práticas de redação de rádio, voltadas para digitação de textos jornalísticos,
(pautas e scripts) e de avaliação das disciplinas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 27 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. 01 MD Play, 01 micro
system, 01 central de ar-condicionado Split, 24 cadeiras, 02 bancadas, 01 birô, 10
microcomputadores, 01 impressora jato de tinta e 10 estabilizadores.

Laboratório de Redação – A508
Tipo: Laboratório
Finalidade: Desenvolver práticas de redação de jornal ou revista, direcionadas às disciplinas
técnicas que trabalham o texto impresso, como redação, técnicas de reportagem, edição,
preparação de textos e projeto experimental.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 42 m²
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Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. 01 central de arcondicionado Split, 41 cadeiras, 03 bancadas, 24 microcomputadores, 02 impressoras jato de tinta,
20 estabilizadores.
Laboratório de Redação – A509
Tipo: Laboratório
Finalidade: Propiciar o desenvolvimento da redação de jornal ou revista, direcionada às disciplinas
técnicas que trabalham o texto impresso, como redação, técnicas de reportagem, edição,
preparação de textos e projeto experimental.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 84 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. 02 centrais de arcondicionado Split, 34 cadeiras, 03 bancadas, 30 computadores e 02 impressoras jato de tinta.
Laboratório de Fotografia – G002
Tipo: Laboratório
Finalidades: Possibilitar aos discentes a produção, tratamento, revelação e demais atividades do
processo fotográfico, desenvolvido em estúdio, com iluminação e estrutura física necessária para a
atual demanda fotográfica; realizar tratamento digital de imagens, com condições de fazer
impressões em pequenos e grandes formatos; revelar e ampliar filmes, desenvolvendo a prática
pedagógica e profissional. Desse modo, o laboratório integra 3 (três) áreas de trabalho. O
Laboratório 002 atende as disciplinas Práticas dos cursos de Comunicação.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 134,95 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. O laboratório possui
2 projetores de slides, 2 projetores datashow, 1 mesa digitalizadora, vários acessórios pra flash de
Studio, 7 flashes de Studio, 1 mesa de still, 1 aparelho telefônico, 1 estufa, 40 máquinas fotográficas
analógicas, 20 máquinas digitais, 15 flashes para máquinas digitais, 30 banheiras fotográficas, 36
flashes, 50 lentes, 10 marginadores, 12 lanternas de segurança, 8 ampliadores, 1 adaptador de
slides, 2 labs autoprocessor, 1 teleconverter, 8 times para ampliador, 1 lupa, 9 tripés, 2 quartzos
light, 1 mesa fotográfica, 2 girafas paralelogramo, 3 tripés back light, 1 estufa p/ secar filmes, 1 porta
corta-luz, 1 digital light, 1 maltadora, 4 mesas de luz, 5 microcomputadores, 2 impressoras jato de
tinta, 2 impressoras térmicas, 1 ploter, 2 scanners e 2 scanners de cromo.
Laboratório de Áudio/Vídeo – G4 001
Tipo: Laboratório
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Finalidade: Possibilitar aos discentes do Curso de Publicidade E Propaganda a produção de peças
publicitárias para áudio, trilhas para peças em vídeo e outros canais midiáticos que utilizam o som
e peças audiovisuais compatíveis com as melhores produtoras do mercado pernambucano; auxiliar
os discentes a operarem as atividades coordenadas pela habilitação; apoiar as atividades
educacionais do ciclo técnico do curso e as atividades de aproveitamento de estudos das disciplinas
que envolvam a produção de peças audiovisuais.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 133,48 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. O laboratório possui
6 câmeras filmadoras, 4 tapedecks, 1 controlador de edição, 1 toca CD laser, 9 microfones, 1
luminária, 3 garras içam, 1 lente para câmera filmadora, 1 placa interface, 1 transcorder, 1 gravador
para CD ROM, 4 videocassetes, 4 televisores, 6 caixas de som acústicas, 1 amplificador, 3 mesas
de som, 2 microfones sem fio, 2 microfones de lapela, 3 extensores, 5 bandeiras, 2 direct-boxes, 2
disparadores infravermelhos, 1 workstation design, 16 refletores, 1 acessório manopla, 14 tripés, 1
case e 7 microcomputadores.
Agência Experimental de Publicidade e Propaganda (AÊ) – A404
Tipo: Laboratório
Finalidade: Promover a articulação do discente com o mercado de trabalho; conhecer os vários
setores de uma agência real; simular a realidade e atender clientes externos, do terceiro setor e as
demandas internas da universidade.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 150,00 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por condicionadores de ar tipo Split. O laboratório
possui 04 microcomputadores, 1 scanner e 1 print-server.
Laboratório Tecnológico de Jogos Digitais – A405
Tipo: Laboratório
Finalidade: Desenvolver jogos digitais, utilizando softwares específicos, para plataformas móveis
(celulares, tablets e outros dispositivos portáteis) e para o ambiente multiplataforma da Internet
contemporânea, além de mecanismos para criação de arte e animação 2D e 3D para os jogos;
aproximar o discente das principais ferramentas para a construção dos jogos nas plataformas
constantes no PPC do curso, além do estudo e desenvolvimento de jogos e já existentes, e utilizar
os equipamentos em diversas disciplinas do Curso Tecnológico em Jogos Digitais, em particular as
ligadas ao desenvolvimento de interface, programação e elementos do sistema ludológico e
disciplinas de cursos afins que utilizem as mesmas ferramentas.
Quantidade: 01
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Área total (em m²): 43,57 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por condicionadores de ar tipo Split. O laboratório
possui: 1 amplificador, 40 cadeiras padrão estofadas, 1 disco rígido externo, 10 mesas de madeira,
21 microcomputadores, 1 projetor multimídia, 1 quadro branco e 1 tela de projeção.
Laboratório Tecnológico de Jogos Digitais – A406
Tipo: Laboratório
Finalidade: Desenvolver jogos digitais, utilizando softwares específicos, para plataformas móveis
(celulares, tablets e outros dispositivos portáteis) e para o ambiente multiplataforma da Internet
contemporânea, além de mecanismos para criação de arte e animação 2D e 3D para os jogos;
aproximar o discente das principais ferramentas para a construção dos jogos nas plataformas
constantes no PPC do curso, além do estudo e desenvolvimento de jogos já existentes, e utilizar os
equipamentos em diversas disciplinas do Curso Tecnológico em Jogos Digitais, em particular as
ligadas ao desenvolvimento de interface, programação e elementos do sistema ludológico, e
disciplinas de cursos afins que utilizem as mesmas ferramentas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 43,57 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por condicionadores de ar tipo Split. O laboratório
possui: 1 amplificador, 40 cadeiras padrão estofadas, 1 disco rígido externo, 10 mesas de madeira,
21 microcomputadores, 1 projetor multimídia, 1 quadro branco e 1 tela de projeção.
Laboratório Tecnológico de Fotografia – G001
Tipo: Laboratório
Finalidade: Oferecer, através de computadores com Softwares de última geração uma melhor
integração e aprendizado dos discentes no tratamento e manipulação das imagens digitais; utilizar
as ferramentas de informática no processo de aprendizagem e aperfeiçoamento das novas técnicas;
atender aos discentes de diversas disciplinas do Curso de Fotografia, e de todos os cursos afins.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 62,30 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por condicionadores de ar tipo Split. O laboratório
possui 1 projetor data-show, 1 telão, 20 computadores com os softs: Adobe Photoshop, Adobe LR
e Corel Draw, 1 aparelho telefônico, 4 bancadas, 1 caixa de visualização de prova, 50 cadeiras
padrão UNICAP, 1 impressora, 1 mesa para micro, scanner e 1 miniplotter.
Laboratório de Criação e Redação Publicitária e Laboratório de Produção Gráfica – A407
Tipo: Laboratório
Quantidade: 01
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Área total (em m²): 80,28 m²
Finalidade: Possibilitar aos discentes a produção de layouts e finalização de peças gráficas.
Desenvolver layouts e peças publicitárias dentro dos mais diversos substratos midiáticos: desde
peças eletrônicas para web a peças gráficas diversas, além dos softwares de redação padrão.
Aproximar o discente das ferramentas digitais usadas no mercado publicitário, possibilitando o
aprendizado de anúncios de revista, jornal, peças promocionais, roteiros, campanhas e uso das
mídias sociais como ferramenta publicitária.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por condicionadores de ar tipo Split. 21 estações
interligadas (20 para discentes e uma para o docente), 01 impressora a Laser Colorida
Multifuncional e 1 Data-show.
Empresa Júnior Unicap – Bloco N – sala 009
Tipo: Extensão
Finalidade: Desenvolver o crescimento profissional dos alunos, em nível de excelência, através de
experiências na elaboração de projetos, consultoria e serviços ao mercado, pesquisas e
capacitações, tendo como foco a inovação, multidisciplinaridade e o empreendedorismo.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 252,87 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível sem necessidade de uso de elevador.
Principais Recursos: atualmente a estrutura da sede conta com 6 salas de projetos, 2 Banheiros,
1 copa, 1 sala multiuso, 1 Hall e uma área verde. A sede possui 3 computadores, 1 impressora
multifuncional jato de tinta, 1 projetor e 9 ar-condicionados distribuídos pelas salas.
1.3 Laboratório de Centro de Ciências Jurídicas – CCJ
Assessoria de Treinamento, Estágio, Pesquisa e Integração (ASTEPI)
Finalidade: Capacitação prática do acadêmico de Direito nas áreas de competência e atendimento
ao público, desenvolvendo tarefas nas áreas Cível, Trabalhista e Penal com atendimento, triagem,
parecer jurídico, redação de peças processuais, ajuizamento, acompanhamento de ações e
encaminhamento à Câmara de Mediação e Conciliação UNICAP/TJPE e orientação na área de
direito do consumidor. Na área Cível os processos são acompanhados por 277 estagiários e
supervisionados por 08 professores; os processos Trabalhistas são acompanhados por 253
estagiários e supervisionados por 04 professores; os da área Penal são acompanhados por 357
estagiários e 05 professores.
Prestação de serviço voluntário pelos egressos da Universidade, que como advogados, realizam
atendimento à comunidade, redigindo peças processuais, acompanhando os processos e
realizando audiências. Esse serviço voluntário é também desenvolvido por alunos recém-ingressos
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na Universidade (1º ciclo), onde nos núcleos comunitários, devidamente acompanhados por
professores ouvem a comunidade, esclarecendo seus direitos como cidadão.
O Fórum Universitário, fruto da parceria com o TJPE, composto pelos Juizados Cível e Criminal, e
os da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e finalmente a Câmara de Mediação e
Conciliação.
Área Total (em m2): 679,57 m2
Principais recursos: Possui em suas instalações 06 laboratórios jurídicos, 05 salas de prática real,
1 sala para o Júri/auditório, 01 câmara de mediação, 01 sala dos professores, 02 secretarias e 01
coordenação.
05 aparelhos telefônicos, 02 aparelhos de ar condicionado de janela, 02 ar condicionados Split, 01
frigobar, 04 armários, 22 cadeiras, 02 mesas, 11 arquivos de aço, 08 birôs, 07 micros computadores,
01 máquina de escrever, 02 mônitas, 02 conjuntos de longarinas com 04 cadeiras cada, 01 quadro
de avisos, 01 gelágua, 01 bebedouro 02 impressoras multifuncionais e 01 impressora jato de tinta.
A política de aquisição de equipamentos é realizada, através do levantamento das necessidades
dos setores por meio de uma solicitação do responsável do setor que é encaminhada à
Administração Superior da Universidade a qual define a prioridade da aquisição, com base no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e na relação custo/benefício.
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador para os laboratórios e salas instalados
no pavimento térreo e localizado em edifício com calçada e rampas construídas de acordo com as
exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
ASTEPI L001 - Sala do júri/auditório – L 001
Finalidade: Aplicação do conhecimento jurídico, audiências simuladas na área penal, utilizado
também para ministrar cursos e palestras.
Quantidade: 01
Área Total (em m²): 121,80 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por 03 ar condicionado do tipo split. 01 amplificador, 01
tape deck, 01 tela para projeção, 01 mesa de som, 01 toca cd laser, 01 projetor multimídia, 05
microfones com fio, 01 microfone sem fio, 01 equalizador, 01 dvd player, 40 cadeiras, 12 conjuntos
de longarinas com 05 cadeiras cada, 01 conjunto de longarinas com 03 cadeiras cada, 01 mesa, 01
rack, 04 bancadas, 06 pedestais de mesa para microfone, 01 microcomputador.
Capacidade: 100 pessoas.
Sala dotada de acesso para atender às pessoas com necessidades especiais e contendo área de
circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004. Acessível sem
necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada construída de acordo com as
exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
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ASTEPI - Laboratórios Jurídicos
Finalidade: Proporcionar aos alunos o exercício prático das atividades pertinentes aos operadores
de direito e redação de peças processuais.
Laboratórios 01, 02, 03 e 04 dotados de acesso para atender às pessoas com necessidades
especiais e contendo área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira
NBR 9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com
calçada construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade: 06
Área Total (em m2): 139,65 m2
Principais Recursos:
•

Laboratório Jurídico 01 – Sala L002

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo split.
10 cadeiras, 09 cadeiras com prancheta, 02 mesas, 01 microcomputador, 01 quadro branco e 01
quadro de avisos.
•

Laboratório Jurídico 02 – Sala L003

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo split.
10 cadeiras, 09 cadeiras com pranchetas, 02 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 quadro
branco e 01 quadro de avisos.
•

Laboratório Jurídico 03 – Sala L004

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo de janela.
10 cadeiras, 09 cadeiras com pranchetas, 02 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 quadro
branco e 01 quadro de avisos.
•

Laboratório Jurídico 04 – Sala L010

Ambiente refrigerado por ar condicionado do tipo split.
8 cadeiras, 09 cadeiras com pranchetas, 02 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 quadro
branco e 01 quadro de avisos
•

Laboratório Jurídico 05 – Sala L103

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo de janela. 10 cadeiras, 09 cadeiras com
pranchetas, 02 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 quadro branco, 01 quadro de avisos e
02 arquivos em aço.
•

Laboratório Jurídico 06 – Sala L106

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo de janela.
11 cadeiras, 09 cadeiras com pranchetas, 02 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 quadro
branco, 01 quadro de avisos e 03 arquivos em aço.

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

157

ASTEPI – Salas de Prática Real
Finalidade: Propiciar ao acadêmico vivenciar o cotidiano da advocacia forense, realizar
atendimento à população, acompanhamento processual, participar das atividades da Justiça
Estadual, Federal e Trabalhista. Salas 11, 12 e 13 dotadas de acesso para atender às pessoas com
necessidades especiais e contendo área de circulação de acordo com as recomendações da Norma
Brasileira NBR 9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício
com calçada construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade: 05
Área Total (em m²): 139,72 m2
Principais Recursos:
•

Sala de Prática Real 01 - Sala L011

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo split.
17 cadeiras, 03 mesas sextavadas em madeira, 01 microcomputador, 01 armário, 06 arquivos em
aço, 01 quadro branco, 01quadro de avisos, 01 mesa para microcomputador e 01 estante.
•

Sala de Prática Real 02 – Sala L012

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo janela.
17 cadeiras, 03 mesas sextavadas em madeira, 01 microcomputador, 01 armário, 08 arquivos em
aço,01 quadro branco, 01 quadro de avisos, 01 mesa para microcomputador, 01 estante e 01 birô.
•

Sala de Prática Real 03 – Sala L013

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo janela.
17 cadeiras, 03 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 armário, 02 arquivos em aço, 01
quadro branco, 01 quadro de avisos, 01 mesa para microcomputador, 01 estante.
•

Sala de Prática Real 04 – Sala L104

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo janela.
22 cadeiras, 03 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 mesa para microcomputador, 02
armários, 04 arquivos em aço, 01 quadro branco, 02 quadro de avisos, 01 mesa para
microcomputador e 01 estante.
•

Sala de Prática Real 05 – Sala L105

Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo janela.
20 cadeiras, 03 mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 mesa para microcomputador, 02
armários, 01 arquivo em aço, 01 quadro branco, 02 quadro de avisos, 01 mesa para
microcomputador e 01 estante.
Orientação Direito do consumidor – Sala L104
Finalidade: Oferecer à população orientação na área de direito do consumidor.
Quantidade: 01
Área Total (em m²): 28,64 m2
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Principais recursos: Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo janela. 22 cadeiras, 03
mesas em madeira, 01 microcomputador, 01 mesa para microcomputador, 02 armários, 04 arquivos
em aço, 01 quadro branco, 02 quadro de avisos, 01 mesa para microcomputador e 01 estante.
Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem-UNICAP – L 014
Finalidade: Promover a solução de litígios advindos da ASTEPI (sede e núcleos) e da população
encaminhada do Tribunal de Justiça de Pernambuco;
Convênios com o Tribunal de Justiça de Pernambuco e Instituto Nacional de Mediação e
Arbitragem (INAMA).
Quantidade: 01
Área Total (em m²): 28,64 m2
Principais recursos: Ambiente refrigerado por 01 ar condicionado do tipo split. 23 cadeiras com
prancheta, 01 microcomputador, 01 mesa para microcomputador, 01 estante, 07 cadeiras, 01
quadro de avisos e 01 mesa sextavada em madeira.
Fórum Universitário – Bloco O
Finalidade: O Fórum da UNICAP é uma unidade judiciária especial da Comarca do Recife, onde os
processos de causas cíveis e penais de menor complexidade serão processados e julgados.
É composto por Juizados Especiais - Cível e Criminal implantado em parceria com o Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco.
Quantidade: 01
Área Total (em m²): 246,25 m2
O Fórum possui em suas instalações 03 salas de Audiências, 01 sala da Promotoria, 01 sala da
Defensoria, 02 Gabinetes para os juízes, 01 sala da OAB, 01 sala do Psicossocial, 01 sala de
espera, 01 secretaria, 02 salas para arquivo e 01 sala da Assessoria Militar.
04 aparelhos telefônicos, 01 central telefônica, 08 aparelhos de ar condicionado de janela, 03
centrais de ar condicionado Split, 02 quadros de aviso, 02 estantes de aço, 16 micros computadores
do TJPE, 02 arquivos em madeira, 08 móveis em madeira, 05 longarinas, 01 gelágua, 01 estante
em madeira, 30 cadeiras com pranchetas, 25 cadeiras acolchoadas e 15 birôs em madeira.
A política de aquisição de equipamentos é realizada, através do levantamento das necessidades
dos setores por meio de uma solicitação do responsável do setor que é encaminhada à
Administração Superior da Universidade a qual define a prioridade da aquisição, com base no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e na relação custo/benefício.
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador.
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1.4 Laboratório de Centro de Ciências Biológicas e Saúde – CCBS
Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas
Laboratório de Genética – A204
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos alunos do Curso Licenciatura em Ciências Biológicas,
estimulando a observação e a relação dos conhecimentos teóricos relacionados a genética, através
de experimentação prática no laboratório, além de incentivar a Iniciação Científica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 85 m²
Principais recursos: Mobília formada por Armário com 6 portas, Armário com 8 gavetas e 2 portas,
Balcão para pia com 4 portas, Bancada móvel, Bancada sob medida formato "E", Cadeira sem
rodas, Cadeira com rodas, Estação de trabalho formato "L", Mesa redonda, Mesa retangular com 3
gavetas, Pia em Inox uma cuba, Suporte para Bebedouro e Suporte para Microondas. Bancada e
cadeiras para atendimento a 25 estudantes.
Vidrarias (Becker, Proveta, Alça de Drigasky, Balão volumétrico, Bastão (baqueta), Bureta, Cubeta
para espectrofotômetro, Erlemyers, Garrafa, Pipeta volumétrica, Placas com tampa e Tubos de
Ensaio; Agitador magnético com aquecimento, Balança de precisão, Banho-Maria, Bebedouro,
Centrifuga para tubo, Conjunto de Cubas de Eletroforese Horizonta, Destilador, Ebuliômetro,
Espectrofotômetro, Estufa Microbiológica, Fonte Eletroforética, Forno micro-ondas, Freeze
horizontal

220L,

Mesa

Agitadora,

Microcentrífuga

Refrigerada,

Micropipeta

Automática,

Microscópio, pH-metro de Bancada, Refratrometro portátil, Refrigerador Dupléx, Sistema de
Captura de Imagens, Termociclador, Transluminador UV, Transluminador UVB e Vortéx.
Laboratório de Ecologia – A205 (Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Biológicas)
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos alunos dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em
Ciências Biológicas, estimulando a observação e a relação dos conhecimentos teóricos com o meio
ambiente, através de aulas de campo e práticas no laboratório.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 30 m²
Principais recursos: Mobília formada por bancada e cadeiras para atendimento a 15 estudantes.
Pia com duas cubas, estufa, vidrarias (becker, Proveta, Balão volumétrico, bastão (baqueta),
Erlemyers, Garrafa, pipeta volumétrica, Placas com tampa e Tubos de Ensaio; estufa, microscópio,
aquário e equipamentos de informática.
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Laboratório de Ensino de Biologia – A206
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O laboratório
atende às áreas de botânica, zoologia, ecologia, microbiologia entre outras, proporcionando aos
alunos a correlação teoria-prática das diversas áreas da biologia.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 30 m²
Principais recursos: Apresenta 02 mesas retangulares com banquetas, atendendo a um total de
15 alunos. Estufas (2), autoclave, banho-maria, centrífuga, com microscópios ópticos binoculares
da marca KARL ZEISS, fogareiro elétrico, bicos de Bunsen e vidraria em geral.
Laboratório de Tecnologias Digitais & Sala do PIBID – A209
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
estimulando a prática em ambientes virtuais, correlacionando os conhecimentos teóricos com o
computacional, através de aulas práticas no laboratório e incentivar a produção de materiais digitais.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 30 m²
Principais recursos: Apresenta 02 mesas retangulares com banquetas, baias para comutador,
lousa digital, Datashow, rede wifi e rede física, atendendo a um total de 15 alunos.
Laboratório de Botânica – A210 (Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Biológicas)
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em
Ciências Biológicas, estimulando a observação e a relação dos conhecimentos teóricos com o meio
ambiente, através de aulas de campo e práticas no laboratório e incentivar a Iniciação Científica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 60 m²
Principais recursos: Ambiente com ventiladores de teto. Dispõe de bancadas, microscópios,
caixas de lâminas com cortes histológicos de todos os principais tecidos corporais separados em
sistemas, vidraria, gravuras, quadros esquemáticos e ilustrativos, modelos, Atlas e outros recursos
visuais que auxiliem a aprendizagem. Contém 25 mesas (com duas banquetas em cada) equipadas
com microscópios ópticos binoculares da marca KARL ZEISS, atendendo em média 25 discentes
por turma. A sala também possui um microscópio de marca AXIOLAB, com equipamento para
captação e transmissão de imagens, além de um monitor de TV/Vídeo de marca JVC SONY e
televisor LCD marca Samsung (1). Dispõe ainda de Modelos de Embriologia e Citologia e coleções
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de lâminas de Citologia, Histologia e Embriologia. Está equipada com: microscópio (22), armário
em madeira suspenso (2), cadeira giratória com braços (1) mesa em madeira (26), poltrona giratória
(1), quadro de aviso (1), quadro branco (1), banco redondo (52), centro (1), birô em madeira p/ sala
de aula (1), suporte para TV e vídeo (1), estabilizador (1), retroprojetor (1) e pia (1).
Laboratório de Zoologia de Invertebrados – A211
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas,
estimulando a observação e a relação dos conhecimentos teóricos com o meio ambiente, através
de aulas de campo e práticas no laboratório. A formação de recursos humanos é feita através do
incentivo à Iniciação científica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 60 m²
Principais recursos: Ambiente com ventiladores de teto. Contém duas mesas retangulares com
banquetas, atendendo a um total de 16 discentes. É equipado com um microscópio binocular de
marca KARL ZEISS, lupa (1), salinômetro portátil, termômetro com impressora e sonda de
temperatura, pHmetro digital, refratômetro, garrafa de van Dorn, oxímetro, estabilizador (1) além de
jogo de peneiras para sedimentos, estufas (2), banho-maria, centrífuga, vidraria em geral,
microcomputador, impressora jato de tinta, estabilizador (1). Também dispõe de coleções
entomológicas, murais expositores e mobiliário adequado ao seu fim.
Laboratório de Zoologia de Vertebrados – A212
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos alunos dos cursos, estimulando a observação e a relação
dos conhecimentos teóricos com o meio ambiente, através de aulas de campo e práticas no
laboratório. A formação de recursos humanos é feita através do estímulo à Iniciação científica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 85 m²
Principais recursos: Ambiente com ventiladores de teto. Contém quatro mesas retangulares com
banquetas, atendendo a um total de 30 alunos. É equipado com um microscópio estereoscópio de
marca KARL ZEISS, com sistema de vídeo monitor e equipamento automático de fotografia em
câmara clara, um microscópio binocular de marca KARL ZEISS, lupas, termômetro, equipamentos
de informática, wifi, estabilizador. Também dispõe de coleção de “FAC-SÍMILE” de fósseis préhumanos e humanos e diversos exemplares de animais fossilizados, murais expositores e mobiliário
adequado ao seu fim.
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Curso de Bacharelado em Ciência Biológicas
Laboratório de Genética e Biologia Molecular – A204
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos alunos do Curso Bacharelado em Ciências Biológicas,
Fisioterapia, Enfermagem e Medicina, estimulando a observação e a relação dos conhecimentos
teóricos relacionados a genética, através de experimentação prática no laboratório, além de
incentivar a Iniciação Científica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 85 m²
Principais recursos: Mobília formada por Armário com 6 portas, Armário com 8 gavetas e 2 portas,
Balcão para pia com 4 portas, Bancada móvel, Bancada sob medida formato "E", Cadeira sem
rodas, Cadeira com rodas, Estação de trabalho formato "L", Mesa redonda, Mesa retangular com 3
gavetas, Pia em Inox uma cuba, Suporte para Bebedouro e Suporte para Microondas. Bancada e
cadeiras para atendimento a 25 estudantes.
Vidrarias (Becker, Proveta, Alça de Drigasky, Balão volumétrico, Bastão (baqueta), Bureta, Cubeta
para espectrofotômetro, Erlemyers, Garrafa, Pipeta volumétrica, Placas com tampa e Tubos de
Ensaio; Agitador magnético com aquecimento, Balança de precisão, Banho-Maria, Bebedouro,
Centrifuga para tubo, Conjunto de Cubas de Eletroforese Horizonta, Destilador, Ebuliômetro,
Espectrofotômetro, Estufa Microbiológica, Fonte Eletroforética, Forno micro-ondas, Freeze
horizontal

220L,

Mesa

Agitadora,

Microcentrífuga

Refrigerada,

Micropipeta

Automática,

Microscópio, pH-metro de Bancada, Refratrometro portátil, Refrigerador Dupléx, Sistema de
Captura de Imagens, Termociclador, Transluminador UV, Transluminador UVB e Vortéx.
Laboratório de Coleções Biológicas – A206
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. O laboratório
atende às áreas de botânica, zoologia, ecologia, microbiologia entre outras, proporcionando aos
alunos a correlação teoria-prática das diversas áreas da biologia.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 30 m²
Principais recursos: Apresenta 02 mesas retangulares com banquetas, atendendo a um total de
15 alunos. Estufas (2), autoclave, banho-maria, centrífuga, com microscópios ópticos binoculares
da marca KARL ZEISS, fogareiro elétrico, bicos de Bunsen e vidraria em geral.
Herbário e Xiloteca – A207
Tipo: Serviço Especializado /Pesquisa
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Finalidade: Um herbário é uma coleção científica de plantas secas, organizadas e preservadas
segundo um sistema determinado. Como centro de referência material, os herbários são
indispensáveis para a identificação científica de plantas para distintos pesquisadores, a exemplo
dos taxonomistas, ecólogos, conservacionistas e ambientalistas.
Os herbários ainda são o mais poderoso instrumento para o conhecimento sistemático e a
compreensão das relações fitogeográficas e evolutivas da flora de uma determinada região. Através
de suas coleções podem também ser obtidas amostras para análises químicas ou genéticas, dados
a respeito da morfologia, fenologia e ecologia das espécies vegetais, fundamentais a inúmeras
pesquisas em distintas áreas da ciência. Esta unidade abriga uma importante coleção biológica de
material vegetal herborizado do Estado de Pernambuco.
Além do acervo principal, o Herbário conta em seu acervo com outra importante coleção científica
associada: a Xiloteca. As xilotecas são coleções botânicas constituídas por amostras de madeira
obtidas, catalogadas e armazenadas segundo técnicas específicas. Seu valor para o conhecimento
científico e econômico das espécies madeireiras existentes é incalculável, uma vez que além de
reunirem uma grande quantidade de dados sobre essas espécies, auxiliam na identificação de
novas amostras e subsidiam os estudos de caracterização da madeira. O principal objetivo da
xiloteca é estabelecer-se como coleção de referência para madeiras de espécies arbóreas
brasileiras, contribuindo para o seu conhecimento e conservação.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 40 m²
Principais recursos:

Ambiente

com

ventiladores

de

teto.

Apresenta

três

mesas

retangulares com banquetas, atendendo a um total de 10 discentes. É equipado com computador,
armário de metal (entre os quais 4 armários especiais para herbários, dispondo de mais de 800),
além de 5 armários específicos para xiloteca, contendo cerca de 5500 amostras de madeiras,
dispostas por famílias botânicas, com 200 gavetas removíveis. Também dispõe de cerca de 200
amostras montadas em cartolina e mobiliário adequado ao seu fim. Possuem: serrote podador (1),
trena (2), microscópio (1), armário em madeira (2), armário de aço (13), arquivo de aço (1), estante
de aço (3), fichário de aço (2), microcomputador (1), estabilizador (1), birô em madeira (2), estufa
de secagem e esterilização (1).
Laboratório de Zoologia de Invertebrados e Biologia Marinha – A211
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes do Curso Bacharelado em Ciências Biológicas,
estimulando a observação e a relação dos conhecimentos teóricos com o meio ambiente, através
de aulas de campo e práticas no laboratório. A formação de recursos humanos é feita através do
incentivo à Iniciação científica.
Quantidade: 01
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Área total (em m²): 60 m²
Principais recursos: Ambiente com ventiladores de teto. Contém duas mesas retangulares com
banquetas, atendendo a um total de 16 discentes. É equipado com um microscópio binocular de
marca KARL ZEISS, lupa (1), salinômetro portátil, termômetro com impressora e sonda de
temperatura, pHmetro digital, refratômetro, garrafa de van Dorn, oxímetro, estabilizador (1) além de
jogo de peneiras para sedimentos, estufas (2), banho-maria, centrífuga, vidraria em geral,
microcomputador, impressora jato de tinta, estabilizador (1). Também dispõe de coleções
entomológicas, murais expositores e mobiliário adequado ao seu fim.

Laboratório de Zoologia de Vertebrados, Ecotoxicologia e Biomonitoramento – A212
Tipo: Didático /Pesquisa
Finalidade: Este laboratório tem como finalidade prioritária contribuir para as atividades didáticas,
especialmente as aulas práticas das disciplinas de Zoologia Geral, Zoologia de Vertebrados,
Biomonitoramento e bioindicadores, Ecotoxicologia, assim como para o desenvolvimento de
atividades relacionadas à pesquisa e extensão.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 85 m²
Principais recursos: Apresenta 04 mesas retangulares com banquetas, atendendo a um total de
30 alunos. Apresenta Armário de aço, lavabo, pia inox, microscópio de marca KARL ZEISS, vidraria
em geral, amostras de vertebrados, esqueletos, material de coleta de campo e de informática.
Curso de Fisioterapia
Laboratório de Cinesiologia / Manipulação – A104
Tipo: Didático
Finalidade: Atender às disciplinas de Cinesioterapia e Manipulação. Eventualmente, também
aplicadas a formação profissional do fisioterapeuta e outros cursos e desenvolver a prática
terapêutica do movimento, para trabalhos corporais, de percepção, equilíbrio, postura.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 59,20 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split, transcodificador de
sinal (1), esqueleto humano (1), martelo de reflexo (10), quadro postural (01), dinamômetro (05),
dinamômetro costas e pernas membro inferior (06), goniômetros (10), espelhos de postura (01),
retroprojetor (01), eletromiógrafo (1), escada de canto com rampa (01), macas acolchoadas (05),
bicicleta ergométrica (1), esteira elétrica (1), microcomputador (1), impressora matricial (1),
estabilizador (1), 01 armário (oficina); 01 retroprojetor - IEC VISOGRAF CS 2250; 01 televisor 29
polegadas marca Sharp ou Panasonic; 01 videocassete; 01 quadro branco - (oficina); 01 mesa de
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docente - (oficina); cadeiras acolchoadas azul (20); cadeira padrão UNICAP (01), cadeira de Bonnet
(01), Bancos de Ferro (15), Cronômetro (07).
Laboratório de Cinesioterapia / Biomecânica – A108
Tipo: Didático
Finalidade: Atender às disciplinas de Cinesioterapia e Biomecânica. Eventualmente, também
aplicadas a formação profissional do fisioterapeuta e outros cursos e desenvolver a prática
terapêutica do movimento, para trabalhos corporais, de percepção, equilíbrio, postura.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 53,40 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Está equipado com
central de ar-condicionado (1), balanço proprioceptivo (3), tábua proprioceptiva (06), bastão de
madeira (19), mesa de tração cervical pneumática clínica (01), barra paralela (1), cama elástica (1),
tábua de alongamento (3), tábua de quadríceps (2), halteres com suporte (01), aparelho de bonnet
(1), plataforma de inversão (1), armário em madeira (2), cadeira padrão UNICAP (1), quadro branco
(1), banco redondo (20), banco de ferro (11), escada (1), espelho (01), birô em madeira (1), macas
acolchoadas (04), microcomputador (1), estabilizador (2), Meia Lua (06, Rampa (02), Bola Ginnic
tamanhos variados (17).

Laboratório de Eletrofototermoterapia – A110
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes do Curso de Fisioterapia, focalizando métodos e
técnicas necessárias à iniciação clínica e à aplicação de métodos terapêuticos em
eletrofototermoterapia e permitir aos discentes a aprendizagem do manejo do instrumental da área
específica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 79,00 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Vídeocassete (1),
televisor (1), transcodificador de sinal (1), central de ar-condicionado (1), forno de Bier (1), ondas
curtas (04), tens 2 canais physiotonus (2), infravermelho (03), ultrassom (4), laser pulse
fisioterapêutico (03), tens vif (03), corrente nemesys (2), ultravioleta (03), estimulador de corrente
Galvânico e Faradico (03), estimulador cutâneo funcional Orion tens 2 canais (03), physiotonus (1),
microondas contínuo (2), corrente combinada (2), laser de infravermelho (03), escada (03), macas
acolchoadas (5), microcomputador (1), impressora matricial (2), estabilizador (03), corrente
combinada endophasys-D (02), Avatar III Ultrason 183MHZ(01). Dualpex Uro (1, Armário em
madeira suspenso (03), Bancos de ferro (02), Mesa pequena em madeira (01), armário para TV
(01), Balança peso/altura (01), Birô de madeira (01), mesa para computador (01), bancos de ferro
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com rodas (05), banco de madeira (20), móvel em madeira com rodas (10), bancada em madeira
(01), travesseiros (02), rampas acolchoadas (04), rolo meia-lua (01).
Laboratório de Recursos Terapêuticos / Protese e Órtese – A105
Tipo: Didático
Finalidade: Ministrar aulas práticas aos discentes do Curso de Fisioterapia, nas disciplinas de
Massoterapia, Manipulação e Fisioterapia Preventiva e desenvolve conhecimentos de métodos e
técnicas na área de terapia manual e de práticas preventivas em níveis postural, laboral e funcional.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 57,65 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Televisor (1), DVD
player (1), central de ar-condicionado (1), espirômetro (1), esqueleto humano mostrando músculos
cód. A-11 (1), encosto tubular de cabeça (06), cadeira ergométrica (2), mesa de RPG (1), mesa
de tração lombar (1), simulador ginecológico (3), cones vaginais (5), aparelho dualpex (1), macas
acolchoadas (06), bicicleta ergométrica (01), manovacuômetro avaliador da PI/PE MAX DE +/-150300 (01), espirômetro (01), oxímetro de pulso (01). Armário em madeira (01), andador (01), bengalas
(04), bancos plásticos (10), birô de madeira (01), cadeiras acolchoadas (05), cadeiras plásticas (15),
cadeira padrão (01), cadeira de rodas (03), cubas térmicas (06), móvel com rodas (01), muletas de
mão (10), Muletas axiais (04), projetor de slide p 37º (01), quadro branco (01), retroprojetor (01),
mesas com tampo em mármore (04).
Laboratório da Marcha / Ergonomia – A106
Tipo: Didático
Quantidade: 01
Área total (em m²): 49,25 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Televisor (1), central
de ar-condicionado (1), macas acolchoadas (03). Aparelho de som com controle (01), bastões em
madeira (15), birô em madeira (01), cadeira acolchoada (01), cadeira padrão (16), colchonetes (11),
espelho fixo (03), luz regulável (azul, vermelho, amarelo) (03), móvel em madeira para TV (01), jogo
de degraus (01), tatame (01), rolo (01).
Laboratório de Massoterapia / Métodos e Técnicas de Avaliação (MTA) – A109
Tipo: Didático
Quantidade: 01
Área total (em m²): 49 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Televisor (1), DVD
player (1), central de ar-condicionado (1), esqueleto humano mostrando músculos cód. A-11 (1),
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encosto tubular de cabeça (02), mesa de tração lombar (1), simulador ginecológico (3), cones
vaginais (5), macas acolchoadas (06). Armário em madeira (04), bancos em madeira (10), birô em
madeira (01), cadeiras acolchoadas azuis (18), cadeiras padrão (01), colchonetes (07), bastões em
madeira (10), espelhos (02), meia-lua (03), rampa de espuma (01), travesseiros (05), rolo (05),
tatame (01).
Laboratórios Especializados em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Corpore Sano)
Tipo: Acadêmico, pesquisa e extensão.
Finalidade: Proporcionar experiência prática da profissão aos discentes do Curso de Fisioterapia e
afins, nas áreas de Geriatria, Neurologia, Traumatoreumoortopedia e Pediatria.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 1.725,17 m²
Principais recursos: Imóvel com três pavimentos, sendo um subsolo com 15 vagas de
estacionamento e dois pavimentos para uso da clínica, com todos os ambientes internos
refrigerados através de aparelhos do tipo Split. Os ambientes estão divididos da seguinte maneira:
Recepção; Administração; Sala dos Docentes; Atendimento Respiratório; Atendimento familiar; 02
Consultórios; Intervenção Precoce; Atendimento em Grupo Pediátrico; 07 Boxes de atendimento;
02 Salas de Pediatria; 03 Salas de atendimento Individual; Sala do Turbilhão; Sala de
Cinesioterapia; Sala de Práticas Terapêuticas; Sala de Uroginecologia; Sala de Observação; 02
Consultórios Neurológicos; Sala de Avaliação; Laboratório de Atividades da Vida Diária; Sala de
Tecnologia Assistida; Sala de Atendimento ao Idoso; Sala de Cinesioterapia; Sala de Dinâmica de
Grupo. Esses ambientes estão dotados, em sua totalidade, dos seguintes equipamentos: 04
andadores articulados, 01 aparelho dualpex, 16 telefones, 03 aquecedores elétricos, 11 armários,
01 arquivo, 02 balanços proprioceptivo, 01 bancada, 07 bancos, 02 bebedouros, 05 bengalas, 01
berço, 02 bicicletas ergométricas, 01 biofeedbak perina, 04 biombos, 08 birôs, 02 cadeiras de rodas,
22 cadeiras, 09 camas, 12 câmeras, 06 centrais de ar-condicionado de teto, 22 centrais de arcondicionado Split, 01 cones vaginais, 07 dinamômetros, 04 divãs, 04 encostos tubulares de
cabeça, 01 escada, 01 espirômetro, 01 esteira elétrica, 06 estetoscópios, 01 estimulador cultâneo,
02 exercitadores de tornozelo, 01 fogão, 01 geladeira, 01 guarda-roupas, 01 halteres com suporte,
01 impressora jato de tinta, 02 inaladores nebulizadores, 01 infra-vermelho, 01 kinessis physiotonus,
12 lâmpadas de emergência, 01 laser pulse fisioterapêutico, 01 maca, 01 monovacuômetro, 01
mesa de drenagem postural, 09 mesas, 07 microcomputadores, 05 muletas, 03 ondas curtas, 01
optiflex COM,, 01 oxímetro, 01 quadro branco, 01 quadro de avisos, 01 retroprojetor, 01 studio
embrax, 02 tábuas de alongamento, 04 tábuas proprioceptivas, 01 teclado, 01 televisor,01 tens VIF,
01 tens-rensys, 05 tensiômetros, 02 turbilhões, 01 ultravioleta, 01 videocassete. Ambiente 01: Sala
de jantar: 01 mesa para 6 lugares - (oficina); 06 cadeiras - (oficina); 01 armários - (oficina); 01
espelho de postura com rodízio 0,90 x 1,50; 01 estante - (oficina). Ambiente 02: Quarto: 01 cama
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de casal; 01 armário para roupa - (oficina); 01 berço; 02 jogos para berço (lençol, fronha, colcha);
01 travesseiro para berço; 02 bonecos; 02 conjuntos para recém-nascidos; 01 criado mudo (oficina);
06 lençóis para forrar a cama; 01 Colcha; 03 lençóis de casal. Ambiente 03: Cozinha: 01 fogão com
4 bocas Brastemp; 02 botijões de gás; 01 geladeira – tamanho médio – Brastemp; 01 serviço de
jantar completo com 12 peças de cada (uma louça branca lisa, de fácil reposição); 12 copos
americanos de vidro; 12 copos de plástico; 01 faqueiro completo com 12 peças de cada; 01
escorredor de pratos; 01 bateria de panelas de alumínio; 01 batedeira elétrica doméstica; 01 batedor
manual; 01 liquidificador – doméstico 4 velocidades; 01 ferro de passar elétrico doméstico ou outro
de fabricação nacional conceituada; 03 lixeiras com tampa (plástica) uma grande e uma médias; 01
vassoura; 01 pá para lixo; 01 saca-rolhas; 01 abridor de latas e garrafas; 01 espremedor de alho;
01 espremedor de batatas; 01 jogo de facas para cozinha (Tramontina); 01 conjunto de pirex de
vários tamanhos (Marinex); 01 conjunto de formas de bolos de tamanhos diversos (Rochedo ou
similar); 12 de cada detergente, bucha, pano de prato (marcas de acordo com o uso da UNICAP).
Ambiente 04: 01 Banheiro: cortina de plástico e bacia sanitária, 01 armário tipo farmácia; 01 lixeira
(com tampa); 20 escovas de dente descartáveis; 02 saboneteiras/sabonetes; 05 cremes dentais; 05
toalhas de banho; 05 toalhas de rosto; 01 tapete de borracha. Atenção: o banheiro deverá ter portas
e barras de apoio de acordo com a NBR 9050 da ABNT. Ambiente 05: Lavanderia: 01 tanque; 02
bacias; 01 balde (tamanho médio); 01 armário (oficina); 01 varal; 01 dúzia de pegadores de roupa.
Ambiente 06: Jardim: para prática de jardinagem e horta, 01 jogo de instrumentos para jardim.
Ambiente 07: Geral: 01 quadro branco - (oficina); 01 videocassete; 01 televisor 29 polegadas marca
Sharp ou Panasonic; 01 massa para modelar; 01 aparelho de som com controle remoto – Sony –
CD toca fitas – 1000 watts.
Salas e identificações: 02: Sala dos professores; 05: Atendimento respiratório; 06: Atendimento
familiar; 07: Laboratorista; 08: laboratorista; 09: Auxiliar administrativo; 10: Intervenção precoce; 11:
Atendimento em grupo pediátrico; 17: Integração sensorial e atendimento psicomotor; 18:
Coordenação administrativa; 19: Fisioterapia aquática; 20 a 24: Laboratório da dor; 25:
Cinesioterapia; 26: Gaiola de Faraday; 27: Prática de terapia manual; 30: Uroginecologia; 31:
Atendimento respiratório; 33 a 35: Consultórios; 36: Sala de observação; 37 e 38: Consultórios
neurológicos; 39: Sala de avaliação; 40 e 41: Atendimentos individuais; 42: Eletrotermofototerapia;
43: Prótese e órtese; 44: Dinâmica de grupo; 45: Cinesioterapia; 46: Pilates.
Curso de Psicologia
Laboratório de Análise Experimental do Comportamento – B819, B820, B822 e B823
Tipo: Clínica-escola de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Finalidade: Viabilizar uma disciplina teórica e prática que, por sua natureza experimental, necessita
desenvolver-se em um Laboratório Didático que permita a verificação dos princípios e conceitos da

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

169

Análise Experimental do Comportamento e desenvolver no discente de Psicologia uma atitude
científica para o estudo do comportamento que se oriente pelos princípios desta análise.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 140,98 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo de janela. Equipamentos
existentes: B819 – 01 aparelho de ar-condicionado 21.000 BTUS, 17 cadeiras, 01 quadro branco,
02 bancadas, 01 birô, 7 micros computadores, 01 impressora jato de tinta. B820 – 01 aparelho de
ar-condicionado 21.000 BTUS, 14 cadeiras, 01 mesa, 02 bancadas, 08 microcomputadores, 01
impressora jato de tinta. B821 – 02 ventiladores de teto, 01 cadeira, 01 quadro branco, 01 birô.
B822 – 08 cronômetros, 04 gaiolas experimentais de skinner, 02 armários, 06 cadeiras, 01 mesa.
B823 – 01 central de ar-condicionado, 01 armário, 21 cadeiras, 07 mesas e 01 birô.
Curso de Fonoaudiologia
Clínica de Fonoaudiologia Manoel de Freitas Limeira – 6º Andar do Bloco B
Tipo: Clínica-escola de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Finalidade: Oferecer aos graduandos de Fonoaudiologia a oportunidade de vivenciar, na prática,
os conhecimentos teóricos construídos ao longo do curso, bem como oportunizar à comunidade
atendimento fonoaudiológico de qualidade.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 308,00 m²
Principais recursos: A infraestrutura da Clínica de Fonoaudiologia consta de: 01 sala com
divisórias que comporta secretaria para atendimento aos clientes, discentes e docentes, sala de
docentes e sala da Coordenação; 06 salas do Setor de Terapia, constando de 12 cabinas para
atendimento fonoterápico, 06 salas de observação (supervisão), 01 ambiente para espera de
atendimentos; 02 salas do Setor de Audiologia, sendo 01 dividida em 04 ambientes (sala de espera,
salas de realização de exames); 01 sala do Setor de Otorrinolaringologia equipada para
atendimento clínico. Equipamentos e materiais do Setor de Terapia: 01 videocassetes, 02 TVs, 03
micro-sistem (com cd), 04 radiogravadores (sem cd), 07 minigravadores (portáteis), 04 treinadores
de fala FM (portáteis), 06 receptores de fala FM (portáteis), 01 órgão elétrico, 01 afinador vocal, 02
microfones, 12 microcomputadores IBM, 14 expirômetros, 01 estufa, 03 metrônomos, 01
tensiômetro, 01 retroprojetor, 01 projetor de slide, 06 espelhos de Altmann, 01 cadeira de roda, 05
vibradores-massageadores, 08 cronômetros, 01 filmadora e 01 câmara fotográfica digital.
Equipamentos e materiais do Setor de Audiologia: 03 audiômetros, 02 imitanciômetros, 01
equipamento de emissões otoacústicas, 02 otoscópios, 02 estufas, 03 microcomputadores, 02
sistemas de Suzuki & Ogiba, 01 decibelímetro, 01 audiômetro baby, 01 Hi-pro, 01 conj. de
instrumentos musicais, 01 conj. diapasão c/ 05 peças, 02 impressoras, 04 estabilizadores de tensão,
02 fones de inserção e-39, 01 aparelho de ganho de inserção, 01 sistema de amplificador para
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audiometrias em áudio, 01 DVD player, 02 esterilizadoras a frio, 01 cabine acústica, 01 surdo 40x14,
02 quadros de aviso, 02 balcões em madeira, 03 quadros brancos, 16 bancos redondos, 02 bancos
com taliscas em madeira, 03 pranchas em madeira, 02 bancadas em madeira, 01 ouvido em 04
partes, 01 no-break, 01 sistema computadorizado para eletronistagmografia com 03 canais de
registro, 01 cadeira giratória para exames otoneurológicos, 01 aparelho ABR – BERA, 01 cama, 01
aparelho ar-condicionado, 01 fone de inserção, 01 câmara asséptica, 06 cadeiras padrão UNICAP,
01 mesa sextavada, 01 mesa em madeira, 02 mesas para micro, 01 prancha em madeira, 01 cadeira
giratória para exames clínicos otoneurológicos. Equipamentos e materiais do Setor de
Otorrinolaringologia: 01 aparelho de videodeocassete, 01 aparelho de DVD 01 fotóforo com maleta
e transformador, 01 otoscópio, 01 ótica de Laringoscopia de 70º , 01 Nasofibroscópio, 01 fonte de
luz, 01 cabo de fibra ótica, 01 seringa para lavagem de ouvido, 02 curetas de cera, 02 pinças em
baioneta, 03 cubas rim, 06 espéculos nasais, 04 espéculos laríngeos, 02 cubas retangulares inox,
01 pinça de dissecção c/ dente, 03 cadeiras c/assento e encosto revestidos, 01 cadeira para exames
clínicos, 01 microcomputador, 02 estabilizadores de tensão, 01 microfone de lapela, 01
microcâmera, 01 aparelho telefônico, 01 armário em madeira, 01 carrinho para tv, 01 monitor de
14”, 01 aparelho de ar-condicionado, 01 birô de madeira, 01 banco de madeira.
Setores: Terapia com 04 salas (604; 605; 606; 722) Área: 177,50m²; Audiologia: 02 salas (603 e
718), sendo a 603 dividida em quatro ambientes (sala de espera, sala 603A, sala 603B, sala 603
NO) Área: 94,02m²; Otorrinolaringologia: 01 sala (728) Área: 8,47m²; Administrativo/Secretaria/ Sala
dos docentes: 01 sala dividida em três ambientes (607) Área: 28,01m².
Curso de Medicina e Enfermagem
Laboratório de Anatomia Humana – J006 e J008
Tipo: Didático
Finalidade: Esse laboratório se destina ao ensino da Anatomia Humana para o curso de Medicina,
sendo utilizado também para os cursos de Ciências Biológicas, Fisioterapia, Enfermagem,
Fonoaudiologia e Psicologia.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 121,55 m²
Principais recursos: É constituído por peças naturais formolizadas, modelos anatômicos em
resina, ossário e sala de formolização. Existe ainda disponível um Atlas de Anatomia Humana para
uso durante as atividades no laboratório. O ambiente possui condições adequadas de iluminação,
climatização, limpeza,organização e segurança para o exercício das aulas práticas. As instalações
hidráulicas, elétricas e sanitárias são adequadas ao atendimento de alunos e professores. A política
do uso dos laboratórios é compatível com a carga horária de cada atividade prática. O plano de
atualização tecnológica, além dos serviços de manutenção, reparos e conservação são realizados
sistematicamente, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelos laboratórios. O funcionamento
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desse laboratório ocorre em período integral, permitindo aos alunos, em seus horários livres, o
aprofundamento dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, através das peças naturais e dos
modelos anatômicos. Na planta do projeto arquitetônico, estão descritas as áreas das mesas para
necropsia, do tanque para 2 (dois) cadáveres formolizados, do carrinho de detritos em aço, do
lavatório de granito com 2 (duas) cubas em aço, da lousa branca, da estação de trabalho com
computador, da tela de projeção, do armário de aço para guardar os pertences dos alunos durantes
as aulas, da pia de louça, dos armários em bloco de madeira formicados para a colocação das
diversas peças anatômicas em resina, do carro maca, do chuveiro de emergência e lava olhos. Com
relação à biossegurança, os laboratórios possuem também equipamentos de proteção individual,
como luvas, máscaras, jaleco, extintores de incêndio e emblemas educativos de segurança.
Aparelho reprodutor feminino; Aparelho reprodutor masculino; Articulação do cotovelo; Articulação
do joelho; Articulação do ombro; Articulação do quadril; Boneco de músculo; Braço esquerdo
musculado com 6 partes; Cabeça e pescoço com nervos; Cabeça pescoço e musculação; Caixa
torácica com coluna vertebral; Coluna vertebral lombar; Coração humano; Coração transparente
com duas partes; Corte mediano e frontal da cabeça; Crânio fetal; Esqueleto da mão com ossos do
punho; Esqueleto do pé com ossos do tornozelo; Esqueleto humano; Esqueleto pélvico com útero;
Esqueleto pélvico feminino; Esqueleto pélvico masculino; Hemiface humana (Tronco Encefálico
MOD. TZJ-0300); Laringe humana articulada; Membro inferior vascularização; Membro superior
vascularização; Modelo estrutura da mão; Modelo estrutura do dedo; Olho humano; Ossículos do
ouvido; Ouvido humano; Perna esquerda musculada com 9 partes; Prancha de rim; Prancha de rim
com néfron; Prancha de sistema nervoso; Prancha de tegumento; Rim humano; Sistema
circulatório; Sistema da medula espinhal; Sistema digestório; Sistema linfático; Sistema respiratório;
Sistema urinário; Supertorso músculo; Telencéfalo (UFPE) plástico; Torso em disco com 18 partes;
Torso humano Bissexual com 24 partes; Tronco encefálico plástico; Ventrículo cerebral; Vias do
sistema nervoso; Armário de aço; Carro maca; Carro para detritos; Computador + OFFICE +
Estabilizador; Datashow 5000 LUMENS; Aparelho de VGA; DVD player; Quadro branco; Tela de
projeção retrátil 1,80X1,80; Mesas de inox para o estudo da anatomia; Bancos de madeira
envernizados.
Laboratório Multifuncional de Fisiologia, Biofísica e Farmacologia – J010
Tipo: Multifuncional: Didático /Pesquisa
Finalidade: Destina ao ensino das diversas situações que envolvem o aprendizado dessas
disciplinas científicas, sendo realizados experimentos e utilizados softwares modernos que simulam
com perfeição situações do cotidiano médico, tornando o aprendizado prático, motivador e de fácil
compreensão. A utilização do laboratório é compartilhada também com os cursos de Ciências
Biológicas, Fisioterapia, Enfermagem, Fonoaudiologia e Psicologia, dentro das individualidades e
necessidades de cada formação profissional.

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

172

Quantidade: 01
Área total (em m²): 53,68 m²
Principais recursos: Quadro branco, lavatório de granito com duas cubas de aço Inox, capela
química, geladeira Frost Free, lava-olhos, chuveiro de emergência e bancadas de granito com
computadores e os respectivos computadores e softwares a serem utilizados nas aulas práticas.
Com relação à biossegurança no laboratório, existem equipamentos de lava-olhos, chuveiro de
emergência, equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, jaleco, extintores de
incêndio e emblemas educativos de segurança. Materiais como: Balão volumétrico – 1000 ml; Balão
volumétrico do fundo chato 1000 ml; Balão volumétrico do fundo chato 250 ml; Balão volumétrico
do fundo chato 500 ml; Balões volumétricos - 100 ml; Balões volumétricos – 25 ml; Balões
volumétricos - 250 ml; Balões volumétricos – 50 ml; Balões volumétricos - 500 ml; Bandejas
plásticas ; Bastão de vidro; Bastão magnéticos diversos tamanhos; Béquer – 100 ml; Béquer –
1000 ml; Béquer - 250 ml; Béquer - 25mL; Béquer – 500 ml; Béquer – 50mL; Bureta de 50mL;
Cápsulas de porcelana; Conta-gotas vidros cortados âmbar; Erlenmeyer - 125 ml; Erlenmeyer – 250
ml; Erlenmeyer -1000 ml; Erlenmeyer -500 ml; Espátula de metal (tamanho pequeno e médio);
Estantes de metal para tubos de ensaio de 12x120mm; Estantes de metal para tubos de ensaio de
16x160mm; Estantes de metal para tubos de ensaio de 18x180mm; Frasco de vidro tipo ambar c/
tampa; Funil de vidro; Garra metálica; Mangueiras de silicone; Pisseta grande; Placa de Petri;
Proveta de 1000mL; Proveta de 100mL; Proveta de 250mL; Proveta de 25mL; Proveta de 500mL;
Proveta de 50mL; Recipientes plásticos para soluções; Rolha de cortiça; Suporte universal;
Termômetro para estufa; Tubos de ensaio de 12x120mm; Tubos de ensaio de 16x160mm; Tubos
de ensaio de 18x180mm; Tubos de ensaios c/ tampas de 12x120mm; Tubos de centrífuga diversos
tamanhos; Vidro de relógio; Estante para tubos de ensaio de 12x120mm ; Estantes para tubos de
ensaio de 16x160mm; Estantes para tubos de ensaio de 18x180mm; Agitador com aquecimento;
Armários para acondicionar vidrarias; Armários para acondicionar substâncias; Balança analítica;
Balança semianalítica com 2 casas após a vírgula (resolução 10-2); Banho-maria 0 – 100ºC; Banhomaria com agitação mecânica 10 – 110ºC; Bicos de Bunsen; Bomba de vácuo para filtração com
membranas; Câmera fotográfica digital SONY NEX-F3B; Cardiotacômetro com plug interno;
Centrífuga de bancada de baixa rotação 3500 rpm; Computadores + OFFICER + ESTABILIZADOR;
Conjunto de gaiolas para ratos; Conjunto para eletroforese; Conjunto para Cromatografia; Datashow
EPSON S12; Aparelho de VGA; Destilador para água; Deionizador para água; Diapasão;
Eletrocardiógrafo; Esfigmomanômetros; Espirômetro digital + AMBISTIK; Estante c/ 5 divisões
MADEIRA; Estante de aço com 6 prateleiras; Estante para gaiola metabólica; Estesiômetro;
Estetoscópios; Estufa retilínea; Fonte de eletroforese + CUBA; Freezer; Gaiolas metabólicas de Inox
tipo gaveta montada com suporte (03); Geladeira frost free; Gerador digital de estímulos elétricos
(Quintilham); Homogeneizador; Impressora; Instrumento estereotáxico; Lousa branca; Martelos de
percussão; Microscópio estereoscópico; Microscópio; Microscópios binocular; Minissugador de ar
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bomba a vácuo (ASPIRADOR CIRÚRGICO); Potenciômetro; Software Powerlab Labchart – ref.PTB
4262/1; Tripé.
Laboratório de Bioquímica – J014
Tipo: Didático
Finalidade: Tem a finalidade de mostrar as diversas situações fisiológicas e patológicas
bioquímicas que podem acometer o organismo dos seres vivos, destinado para subturmas de até
30 alunos. A utilização do laboratório é compartilhada também com os cursos de Ciências
Biológicas, Fisioterapia, Enfermagem, Fonoaudiologia e Psicologia, dentro das individualidades e
necessidades de cada formação profissional.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 53,80 m²
Principais recursos: É dotado de quadro branco, lavatório de granito com duas cubas de aço inox,
capela química, geladeira Frost Free, lava-olhos, chuveiro de emergência e bancadas de granito.
Possui vidrarias, tais como: Balão volumétrico – 1000 ml; Balão volumétrico do fundo chato 1000
ml; Balão volumétrico do fundo chato 250 ml; Balão volumétrico do fundo chato 500 ml; Balões
volumétricos - 100 ml ; Balões volumétricos – 25 ml ; Balões volumétricos - 250 ml; Balões
volumétricos – 50 ml ; Balões volumétricos - 500 ml; Bandejas plásticas ; Bastão de vidro ; Bastão
magnético de diversos tamanhos; Béquer – 100 ml ; Béquer – 1000 ml ; Béquer - 250 ml ; Béquer
- 25mL; Béquer – 500 ml ; Béquer – 50mL; Bureta de 50mL; Cápsulas de porcelana ; Conta-gotas
vidros cortados âmbar ; Erlenmeyer - 125 ml ; Erlenmeyer – 250 ml ; Erlenmeyer -1000 ml ;
Erlenmeyer -500 ml ; Espátula de metal (tamanho pequeno e médio); Estantes de metal para tubos
de ensaio de 12x120mm; Estantes de metal para tubos de ensaio de 16x160mm; Estantes de
metal para tubos de ensaio de 18x180mm; Frasco de vidro tipo âmbar c/ tampa ; Funil de vidro ;
Garra metálica; Mangueiras de silicone ; Papel de filtro (caixa); Papel de filtro qualitativo (folhas);
Papel indicador universal ; Pérolas de vidro ; Pinças de madeira ; Pipeta graduada 10 e 15 ml; Pipeta
graduada 1mL; Pipeta graduada 2 ml ; Pipeta graduada 5 ml ; Pipeta volumétrica 10 ; Pipeta
volumétrica 1mL; Pipeta volumétrica 2 ml ; Pipeta volumétrica 5 ml ; Pipetadores; Pisseta grande ;
Placa de Petri ; Pontas para pipetador Kacil de 0,1mL; Pontas para pipetador Kacil de 0,2 mL;
Pontas para pipetador Kacil de 0,5 mL; Pontas para pipetador Kacil de 1,0mL; Proveta de 1000mL;
Proveta de 100mL; Proveta de 250mL; Proveta de 25mL; Proveta de 500mL; Proveta de 50mL;
Recipientes plásticos para soluções; Rolha de cortiça; Suporte universal; Termômetro para estufa;
Tubos de ensaio de 12x120mm ; Tubos de ensaio de 16x160mm; Tubos de ensaio de 18x180mm;
Tubos de ensaios c/ tampas de 12x120mm; Tubos de centrífuga diversos tamanhos; Vidro de
relógio; Estante para tubos de ensaio de 12x120mm ; Estantes para tubos de ensaio de 16x160mm;
Estantes para tubos de ensaio de 18x180mm; Agitadores com temperatura controlada HOT LAB II;
Balança digital METTLER ; Balança analítica METTLER ; Banho-maria FANEM; Bicos de Bunsen;
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Capela química e de exaustão de gases; Centrífugas IEC-CENTRA MP42 ; Cronômetro digital ;
Deionizador Fanem (capacidade de 5 litros /hora); Destilador de água Marconi (capacidade de 5L
/hora) ; Espectrofotômetro modelo SECMASTER, mod. UV-VIS; Geladeira duplex frost free Brastemp; Pipetadores automáticos Kacil para 0,1-0,2-0,5-1,0 mL; Potênciometro digital Orion;
Suporte universal; Tripé de ferro; Vórtex.
Laboratório de Citologia, Histologia e Patologia – J106
Tipo: Didático
Finalidade: Destina-se ao desenvolvimento de um aprendizado em torno de diferentes aspectos
normais e patológicos em níveis celular e histológico no campo das Ciências da Vida.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54 m²
Principais recursos: É dotado de bancada de granito com o computador, microscópio e Data Show
de uso do professor, a bancada de granito para o microscópio dos alunos, a tela de projeção, o
lavatório de granito com duas cubas de inox, o chuveiro de emergência e lava-olhos.
Coleção completa de lâminas de Citologia; Coleção completa de lâminas de Histologia; Coleção
completa de lâminas de Patologia; Microscópio TRINOCULAR acoplado a uma câmara de vídeo
televisor; Computador + OFFICE + ESTABILIZADOR; Datashow EPSON S12; Aparelho de VGA;
Porta lenços de papel; Saboneteira; Televisor (monitor) 42" LED SMART TV e Microscópios
binoculares.
Núcleo Morfofuncional de Habilidades Médicas, Simulações e Semiologia – J111
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
Finalidade: Propicia uma integração dos conhecimentos necessários para o exercício adequado
das habilidades médicas, e que são os seguintes: o Laboratório Morfofuncional, o Laboratório de
Habilidades Médicas (possui 4 ambientes), o Laboratório de Semiologia e o Laboratório de
Simulação (possui 2 ambientes).
Quantidade: 01
Área total (em m²): 216,40 m²
Principais recursos: É composto de bancadas/mesas, permanentemente montadas com os seus
respectivos materiais e manequins, onde o próprio aluno poderá simular diversas situações do
cotidiano médico, além de entender melhor as morfologias macroscópica e microscópica com a
respectiva função dos diversos órgãos e sistemas do corpo humano, seguindo um roteiro dirigido e
pré-estabelecido, acompanhado de professores de diversas áreas do saber médico, com ênfase
em determinados procedimentos.
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Laboratório Morfofuncional – J111
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
Finalidade: Propicia a vivência simultânea da morfologia e função dos diversos órgãos e sistemas,
conforme a necessidade didática.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54 m²
Principais recursos: É composto de 3 (três) estações de trabalho diferenciadas: a primeira é
formada por 4 (quatro) centrais de computadores contendo o software ADAM de dissecção virtual
anatômica; a segunda, por 4 (quatro) macas para a realização de Anatomia Palpatória e a terceira
é composta por 4 (quatro) microscópios.
Laboratório de Habilidades Médicas – J111
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
Finalidade: Propicia ao aluno diversas vivências do cotidiano médico tais como punções arteriais,
cateterização vesical feminina e masculina, sondagem gástrica, preparo de soro para infusão
endovenosa, exame cardiovascular, conhecimento de materiais de reanimação e de abordagem
das vias aéreas e ventilação dos pacientes, exame ginecológico, exame obstétrico e de parto,
exame urológico e proctológico, exame otorrinolaringológico, exame de próstata, principais rotinas
em pediatria, entre outros.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54 m²
Principais recursos: É composto por uma mesa, cadeiras e maca. Os ambientes são
permanentemente montados com materiais e manequins necessários ao aprendizado das diversas
habilidades do curso de Medicina.
Laboratório de Semiologia – J112 e J114
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
Finalidade: Propicia a prática do estudo de Semiologia e Semiotécnica da criança, da mulher, do
adulto e o idoso.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 53,70 m²
Principais recursos: Ambiente que simula uma enfermaria com 4 (quatro) camas hospitalares,
contendo manequins bissexuais adulto e uma cama hospitalar, contendo um manequim infantil.
Laboratório de Simulação – J112 e J114
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
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Finalidade: Propiciar treinamento baseado em simulação em profissões de alto risco, que permitem
reproduzir, com fidedignidade e versatilidade, diversas situações clínicas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 53,70 m²
Principais recursos: É composto de 2 (dois) ambientes que simulam, respectivamente, uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltada para adultos e uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
Neonatal. Na UTI dirigida para adultos, existem duas camas com simuladores de alta tecnologia.
Estes simuladores representam um adulto em diversas situações emergenciais e uma grávida de
gêmeos. Na UTI neonatal, existe uma simulação de um ambiente neonatal com incubadora e um
recém-nascido em situações de risco. Braço de luxo para injeções endovenosas; Braço p/simular
punção; Colete de imobilização dorso-lombar ; Manequim criança para cuidados da ANATOMIC
modelo TZJ-0503; Manequins bissexuais adultos da ANATOMIC modelo TZJ-0502 4; Microscópios;
Modelo anatômico da ANATOMIC referência TGD-4005-B – bebê/ RCP; Modelo anatômico
referência TGD-4025-x tipo (ACLS) com software para treinamento de habilidades de emergência,
avaliação em salas de emergência e UTI.; Modelo de Gravidez com 08 fases ANATOMIC modelo
TZJ-0200; Modelo de parto com manivela; Modelo de processo de nascimento com 5 fases da
ANATOMIC TGD-0374-E; Modelo para exame de mamas; Prancha para imobilização SISTMED;
Simulação Infantil para entubação endotraqueal; Simulador de exame (ouvido); Simulador de
movimentos respiratórios; Simulador de parto (com gêmeos); Simulador de tórax; Simulador
ginecológico; Simulador para canulação intravenosa central; Simulador para cuidados com
pacientes com traqueostomia; Simulador para exame de próstata; Simulador para injeções na
medula espinhal; Simulador para reanimação em adultos. ; Softwares como ADAM ; Dispositivo de
controle da ANATOMIC; Ambu adulto; Ambu infantil; Aparelho de DVD; Aparelho de VGA; Arquivo;
Aspirador Cirúrgico; Balança adulto; Balança pediátrica; Bandeja inox média; Bandeja inox
pequena; Berço de maternidade; Biombo; Bombas de infusão; Cadeira de paciente; Cama
hospitalar + Colchão; Carro de medicação; Computador + OFFICE + Estabilizador; Conjunto
nebulização; Datashow EPSON S12; Desfibrilador ; Detector fetal DF 4000; Escada pequena (02
degraus); Esfigmomanômetro de coluna de mercúrio – Aparelho de Pressão de Coluna;
Esfigmomanômetros; Estante de madeira; Estetoscópios; Glicosímetros capilar; Impressora;
Incubadora (berço aquecido para UTI neonatal) REF. 004.012.800 - FANEM; Laringoscópio para
entubação ; Laringoscópio para entubação traqueal infantil; Lousa formicada branca; Macas para
anatomia palpatória; Mergulhão; Monitor cardíaco; Negatoscópios; Otoscópios; Ramper; Respirador
Adulto e Infantil; Suportes de soro; Tela de projeção RETRÁTIL 1,80X1,80; Tubo para entubação
infantil com mandril e sonda de 4,00 mm; Vacuômetros.
Laboratório de Microbiologia e Parasitologia – J104
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
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Finalidade: Propicia aprendizado e à abordagem dos diferentes aspectos microbiológicos e
parasitológicos dos seres vivos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 61 m²
Principais recursos: É composto de bancada de granito com o computador, microscópio e Data
Show de uso do professor, a bancada de granito para o microscópio dos alunos, a tela de projeção,
o lavatório de granito com duas cubas de inox, o chuveiro de emergência e lava-olhos, armários
para vidraria, capela de fluxo laminar, autoclave, incubadora e geladeira Frost Free. Acendedor
automático ; Agar bacteriológico (kilo); Agitador magnético; Alça de Drigalski; Alça de platinas;
Álcool (litro); Algodão hidrófilo (kilo); Algodão hidrofóbico (kilo); Auxiliar de Pipetagem (pipeting
aide); Balão de fundo plano (chato) 1000; Balão de fundo plano (chato) 250; Balão de fundo plano
(chato) 500; Bastão de vidro; Beckers de vidro 100; Beckers de vidro 1000; Beckers de vidro 250;
Beckers de vidro 400; Beckers de vidro 50; Beckers de vidro 500; Cabo de Kolle; Cálices
parasitológicos; Câmera de Newbauer; Cordão de algodão; Cronômetros (timer); Densímetro;
Espátulas de inox ; Espátulas de madeira; Estiletes; Filme PVC; Filtro de papel Melita (caixa);
Flanelas; Frascos de Cultivo Microbiano; Frascos de Erlenmeyer 1000; Frascos de Erlenmeyer 125;
Frascos de Erlenmeyer 2000; Frascos de Erlenmeyer 250; Frascos de Erlenmeyer 500; Frascos de
vidro âmbar para soluções; Funil de vidro; Furador para rolha de borracha (kit); Garrafa de Roux;
Glicose (kilo); Jarra para anaerobiose; Lâminas de vidro (caixa); Lâminas escavadas (caixa);
Lamínulas de vidro (caixa); Lâmpadas ultravioletas de parede; Lâmpadas ultravioletas de teto;
Lancetas; Lavador de pipetas; Lenços de papel finos (caixa); Membranas filtrantes; Óleo de imersão
(ml); Papel alumínio; Papel Kraft (rolo); Papel toalha ; Parafilm (com suporte) (pacote); Peras de
diferentes tamanhos; Pinças diversas; Pipetadores automáticos (conjunto); Pipetas Pasteur (caixa);
Pissetas; Placas de Petri 100X95; Porta lenços de papel; Provetas graduadas – diferentes volumes;
Saboneteira; Solução padrão de Ph (kit); Termômetros; Tesouras; Tubos de Durham; Tubos de
ensaio 16X160; Tubos de ensaio 18X180; Tubos para centrífuga; ; Coleção completa de lâminas
de microbiologia; Coleção completa de lâminas de parasitologia; Microscópio TRINOCULAR
acoplado a uma câmera de vídeo televisor para projeção; Aparelho de VGA; Armários para
acondicionar vidrarias; Armários para drogas, meios de cultura e substâncias diversas (Madeira);
Autoclave Vertical 75 Litros; Balança analítica; Balança semianalítica com 2 casas após a vírgula
(resolução 10-2); Banho-maria de 0 – 100ºc; Banho-maria com agitação mecânica 10 – 110ºc;
Banquetas; Bicos de Bunsen; Bomba de vácuo para filtração com membranas; Capela de fluxo
laminar; Centrífuga de bancada de baixa rotação 3500 rpm; Computador + OFFICER +
ESTABILIZADOR; Contador de colônias; Datashow EPSON S12; Destilador para água; Estufa
bacteriológica; Forno de Pasteur; Forno micro-ondas; Geladeira frost free para acondicionar meios
de cultura e soluções; Geladeira frost free para conservação de material microbiológico;
Homogeneizador agitador de tubos vortex – daigger; Impressora; Incubadora b.ºd (demanda de
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oxigênio biológico); Potenciômetro; Shaker rotatório; Tela de projeção Retrátil 1,80X1,80; Televisor
( monitor ) 42" LED SMART TV; Microscópio estereoscópico; Microscópios binoculares.
Laboratório de Técnica Cirúrgica e Biotério – J020
Tipo: Habilidades, Simulações e Semiologia.
Finalidade: Destinado à reprodução e criação de pequenos animais experimentais, em regime de
cativeiro, para fins de estudos de comportamento, pesquisas e aulas práticas, utilizando com ética
todos os preceitos atuais para pesquisa com animais.
Abrigar a estrutura necessária para a construção do conhecimento, através de uma articulação
metodológica entre a teoria e a prática, de forma indissociável, sendo, portanto, um ambiente que
favorece a aprendizagem de técnicas cirúrgicas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 112 m²
Principais recursos: Afastador de Farabeuf 7 x 100 mm; Afastador de Farabeuf 10 x 120 mm;
Afastador Weitlaner 2 x 3 com dentes 10,5 cm; Afastador Gosset Abdominal 16 cm; Amolador de
facas manual; Cabo de Bisturi nº 4; Caixa organizadora com tampa; Faca de cozinha; Pinça Allis 15
cm; Pinça Allis 18 cm; Pinça Anatômica Dissecação 10 cm; Pinça Anatômica Dissecação 14 cm;
Pinça Anatômica Dissecação 30 cm; Pinça Babcock para Intestino 16 cm; Pinça Backhaus 13 cm;
Pinça Hemostática Crile 14 cm Curva; Pinça Hemostática Crile 14 cm Reta; Pinça Hemostática Crile
16 cm Curva; Pinça Hemostática Crile 16 cm Reta; Pinça Dente de Rato 14 cm; Pinça Dente de
Rato 10 cm; Pinça Intestinal Doyen 18 cm Curva; Pinça Intestinal Doyen 18 cm Reta; Pinça Intestinal
Doyen 17 cm Curva; Pinça Intestinal Doyen 17 cm Reta; Pinça Foerster 16 cm Reta; Pinça Halsted
Mosquito Reta; Pinça Halsted Mosquito Curva; Pinça Hemostática Kelly Curva 14 cm; Pinça
Hemostática Kelly Reta 14 cm; Pinça Hemostática Kelly Curva 16 cm; Pinça Hemostática Kelly Reta
16 cm; Pinça Hemostática Kocher 16 cm Reta; Pinça Hemostática kocher 16 cm Curva; Pinça para
Castração 16 cm; Pinça Pozzi para Colo Uterino 24 cm; Pinça Hemostática Rochester-Camalt Curva
18 cm; Porta Agulha Mayo Hegar 14 cm; Porta Agulha Mayo Hegar 16 cm; Tábua para carnes em
plástico pequena; Tábua para carnes em plástico grande; Tesoura Cirúrgica 15 cm Fina/Fina Reta;
Tesoura Cirúrgica 15 cm Romba/Fina Reta; Tesoura Cirúrgica 15 cm Romba/Romba Reta; Tesoura
Cirúrgica 15 cm Romba/Romba Curva; Tesoura Metzembaum 12 cm; Tesoura Metzembaum 15 cm;
Tesoura Spencer para Tirar Pontos; Estojo para Instrumentos Cirúrgicos 18x08x03 cm; Estojo para
Instrumentos Cirúrgicos 26x12x06 cm; Bandeja de Aço Inox com Tampa 30x20x04 cm; Bandeja de
Aço Inox Sem Tampa 30x20x04 cm; Cuba Rim em Aço Inox 23x12 cm; Cuba Redonda em Aço Inox
10cm x 05cm; Ambu de 500 mL; Balão de Reinalação 500 mL; Balão de Reinalação 1 L; Balão de
Reinalação 2 L; Aquecedor para Soro; Ratos para experiências; Coelhos para experiências; Fio de
sutura trançada de seda com agulha de 2 cm tipo triangular cortante e cilíndrica (no. 6-0); Fio de
sutura trançada de seda com agulha de 2 cm tipo triangular cortante e cilíndrica (no. 5-0); Fio de
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sutura trançada de seda com agulha de 2 cm tipo triangular cortante e cilíndrica (no.2 3-0) ; Fio de
sutura mononylon preto com agulha 2 cm tipo triangular cortante (no.3-0) ; Fio de sutura mononylon
preto com agulha 2 cm tipo triagular cortante (no. 5-0); Fio de sutura mononylon preto com agulha
2 cm tipo triagular cortante (no.6-0); Agulha hipodérmica descartável 25x8; Agulha hipodérmica
descartável 30x7 ; Seringa descartavel, polipropileno, estéril, Bico/rosca dupla, anel reto, Cirúrgico,
filme Termoplast, 3 ml, sem agulha, embalagem papel grau; Seringa descartável, polipropileno,
estéril, Bico/rosca dupla, anel reto, Cirúrgico, filme Termoplast, 5 ml, sem agulha, embalagem papel
grau; Seringa descartável, polipropileno, estéril, Bico/rosca dupla, anel reto, Cirúrgico, filme
Termoplast, 10 ml, sem agulha, embalagem papel grau; Seringa descartável, polipropileno, estéril,
Bico/rosca dupla, anel reto, Cirúrgico, filme Termoplast, 20 ml, sem agulha, embalagem papel grau;
Seringa descartável, polipropileno, estéril, Bico/rosca dupla, anel reto, Cirúrgico, filme Termoplast,
1 ml, sem agulha, embalagem papel grau; Compressa cirúrgica, estéril em algodão, 0,50cm x
0,40cm; Gorro descartável, c/ elástico, tam. Médio; Óculos de proteção cirúrgica ; Pantufa cirúrgica
descartável; Luva látex procedimento, descartável, não estéril,ambidestra, grande ; Luva látex
procedimento, descartável, não estéril, ambidestra, médio ; Luva látex procedimento, descartável,
não estéril, ambidestra, ; Luva cirúrgica estéril descartável no. 7,5 ; Luva cirúrgica estéril descartável
no. 8,0 ; Luva cirúrgica estéril descartável no. 8,5 ; Luva cirúrgica estéril descartável no. 9,0 ;
Algodão hidrófilo, cardado; Equipo para aplicações de soluções parenterais microgotas; Equipo
para aplicações de soluções parenterais macrogotas; Máscara descartável, c/ filtro, tamanho médio
; Cloridrato de quetamina injetável 10ml a 10% (Veterinário); Cloridrato de xiiazina 2%, soluçao
Injetável, frasco 10mI (Veterinário); Diclofenaco de Potássio ; Dipirona Sódica 500mg, injetável,
50ml (Veterinário); Éter etílico P.A ; Autoclave Vertical com capacidade para 75 litros; Balança digital
de até 30 Kg; Caixa para substituição parte de baixo da ALERK-sg-25; Caixas para ratos e
camundongos em polipropileno transparente autoclavável medindo 49x34x16 cm com tampa em
arame galvanizado; Canis de ferro com pintura eletrostática para 8 animais; Computador + OFFICE
+ Estabilizador; ; Datashow EPSON S12; Aparelho de VGA; Estante de madeira com 06 prateleiras
para gaiolas ; Mesa de Aço Inox para Necropsia; Carrinho Pintado para Curativo ; Suporte para
Soro; Aparelho de Anestesia Inalatória Portátil; Armário Tipo Fichário em Ferro; Colchonete
Térmico; Estante madeira; Estante ventilada 3 portas ( madeira ); Estante ventilada 3 portas para
coelho(madeira); Tela de projeção Retrátil 1,80X1,80; Estufas 1.3; Geladeira 240 litros Consul;
Gelágua; Impressora; Lavadora + Secadora; Mesas cirúrgicas; Módulos de canil grande em aço
inox; Termo-higrômetros de leitura direta.
1.5 Laboratório de Centro de Ciências e Tecnologia – CCT
Laboratório de CAD (Computer Aided Design) – D003
Finalidade: Empregar a tecnologia CAD (Computer Aided Design) nas disciplinas dos cursos de
Engenharia Civil, Engenharia Química e Arquitetura e Urbanismo, bem como para cursos de
extensão.
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Quantidade: 01
Área total (em m²): 95,40 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo de janela. Conta com os
seguintes

equipamentos:

25

computadores

Itautec

Infoway

ST

4255, processador Intel ® Core™ i7, 3.4 GHZ, 4 GB de RAM, HD de 500 GB, leitor e gravador de
cd/dvd, monitor de 22”, 01 projetor multimídia modelo PowerLite S18+, 08 caixas acústicas com
amplificador interno de 10w, 01 aparelho Micro System Philips FW 390C, 01 tela para projeção
Plastilux, 01 mesa de som com 04 canais modelo 04-2s, 02 microfones modelo sm-58, pn c6410a
com cabo e 01 nobreak 15kva trifásico entrada 380/220v saida220/110v frequência 60hz. Dispõe
dos seguintes softwares, com licença para todas as máquinas: Sistema operacional Windows 7 de
32 bits, pacote Microsoft Office 2013, AutoCad 2011, AutoCad Civil, ambos em rede, Mathcad 15,
em rede, Antivírus Kaspersky Endpoint Security 10, Internet Explorer, Nero Essentials 10, Power
DVD Vídeo LAN – VLC Media Player, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader XI, Ftool, Google Chrome,
Google Earth free, Mozilla Firefox, PDF Creator, Scilab 5.4.1, SketchUp Pro e Retic. Todos os
microcomputadores estão conectados à Internet. Está previsto o uso de dois discentes por máquina,
permitindo, assim, a sua utilização por turmas de até quarenta e oito discentes.
Laboratório de Computação – D009
Finalidade: Atender às atividades de ensino, extensão e pesquisa, através do uso dos recursos de
informática, possibilitando livre acesso dos discentes ao microcomputador e à Internet, utilizada
como ferramenta de pesquisa, complementando as atividades didáticas e de apoio à iniciação
científica e às pesquisas desenvolvidas por discentes.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 99,84 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado dos tipos janela e Split. Conta com
os seguintes equipamentos: 40 computadores da marca Positivo com processador Intel ® Core ™
i5, 3.00 GHz, 4 GB de RAM, HD de 500 GB e monitor de 22”, 02 computadores com processador
Intel Core i5-3330, 3.0 GHz, 3 GB de RAM, HD de 500 GB e monitor de 15”, 01 computador com
processador Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00 GHz, 3 GB de RAM, HD de 80 GB e monitor 15”
e 01 impressora jato de tinta HP895CXI. Dispõe dos seguintes softwares: Sistema operacional
Windows 7 de 32 bits, pacote Microsoft Office 2013, AutoCad 2011, AutoCad Civil, ambos em rede,
Mathcad 15, em rede, Antivírus KaspersKy Endpoint Security 10, Internet Explorer, Nero Essentials
10, Power DVD Vídeo LAN – VLC Media Player, 7-Zip, Adobe Acrobat Reader XI, Ftool, Google
Chrome, Google Earth free, Mozilla Firefox, PDF Creator, Scilab 5.4.1, Retic, SketchUp Pro, Adobe
Design Premium CS4 e CAD TQS. Todos os microcomputadores estão conectados à Internet. O
laboratório atende aos discentes matriculados nos Cursos do Centro de Ciências e Tecnologia.
Capacidade: 40 alunos, 01 aluno/máquina.
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Curso de Matemática (Licenciatura)
Laboratório Didático - Pedagógico – A810, A811, A812
Finalidade: Atender às atividades de ensino dos cursos de Licenciaturas em Física, Matemática,
Química e demais licenciaturas da Universidade.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 107,41 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Conta com os
seguintes equipamentos: 11 computadores conectados à rede Internet, 01 projetor multimídia, 01
quadro branco, 05 estabilizadores de tensão 1.2 kva marca SMS serie 990710487 modelo mecc
1.200bi, 01 hub ethernet 3 com de 08 portas rj-45 referência pn3c16700a e os seguintes jogos e
materiais pedagógicos: 02 Lógica, 05 Carrossel das cores, 02 Quadrado das cores, 05 Teorema
das quatro cores, 05 Quadrado mágico 3 x 3, 05 Quadrado mágico 5 x 5, 20 Torres de Hanói três
pinos, 10 Torres de Hanói três pinos circular, 05 Torres de Hanói quatro pinos, 02Xadrez, 10
Travessia, 02 Pirâmide vermelha, 02 Pirâmide 04 peças fácil, 02 Pirâmide 04 peças difícil, 02 Dado
desmontável, 02 Três ao cubo ou cubo da soma, 04 Serpente de Hamilton, 02 Biu, 05 Diofantino
(cubo de matemática), 02 Cubo soma, 01 Decomposição do prisma, 02 Nim tradicional (com 01
círculo), 02 Nim torre (com 03 círculos), 02 Nim estrela de 05 pontas, 02 Geoplano, 10 Ábaco aberto
com 05 pinos, 01Tábua das frações, 03 Material dourado com 611 peças, 01 Bloco lógico 1, 01
Bloco lógico 2, 02 Barras Cursinaires (com 360 peças), 01 Kit sólidos geométricos, 05 Tangran
tradicional, 02 Tangran coração partido, 02 Tangran oval, 02 Tangran Pitágoras, 02 Tangran
retangular 1, 02 Tangran retangular 2, 02 Stomachion, 02 Tangran 15 peças, 02 Tangran circular,
01 Monte um T, 01 T’s na caixa, 02 Teorema de Pitágoras retangular, 02 Teorema de Pitágoras
hexagonal, 05 Hex, 02 Peão à frente, 01 Resta 1, 01 X da questão, 01 Abra-me se for capaz, 01
Argola chinesa 03 hastes, 01 Argola chinesa 05 hastes, 03 Argola chinesa 06 hastes, 02 Travessia
do Saara, 05 Jogos do 15, 01 Mancala, 02 Jogo da Velha 2D, 02 Jogo da Velha 3D e 02 Jogo da
Velha 3D 4x4x4. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.

Curso de Arquitetura e Urbanismo
Laboratório de Conforto Ambiental – A806
Finalidade: Atender às disciplinas de Conforto Ambiental I e Conforto Ambiental II do curso de
Arquitetura e Urbanismo e às atividades de pesquisa dos aspectos relacionadas à acústica, à
iluminação e ao conforto térmico dos ambientes construídos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 45,00 m²
Principais recursos: O Laboratório de Conforto Ambiental dispõe dos seguintes equipamentos
especializados: 01 Heliodon - Simulador de trajetória aparente solar, 02 bússolas digitais com
iluminação modelo 1240, 01 anemômetro, 04 decibelímetros digitais com interface RS 232C, 04
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termômetros de máxima e mínima, 04 luxímetros digitais modelo LD 600, 01 barômetro analógico,
02 cronômetros digitais marca Technos, 01 registrador de temperatura e umidade hobo modelo h
08-003-02 com software e interface rs-232, 01 termômetro digital, 01 termômetro tipo mira laser
escala -30 a 500c modelo mt-350, 01 termômetro de globo digital com pedestal modelo tgd-100, 02
medidores de umidade de temperatura modelo 7525, 01 estação meteorológica pequena com fio e
01 higro anemômetro digital. O laboratório atende a turmas de 25 alunos.
Laboratório de Maquetes – D406
Finalidade: Atender às necessidades de ensino das disciplinas Atelier de Projeto I e Atelier de
Projeto II do curso de Arquitetura e Urbanismo bem como oferecer espaço para desenvolvimento
dos trabalhos dos alunos no horário extraclasse.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 89,70 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo de janela. Dispõe dos
seguintes recursos: 30 bancos redondos, 01 birô em madeira, 02 cadeiras padrão, 06 mesas em
madeira, 02 pranchas, 08 prateleiras para guarda de modelos, 01 quadro de avisos e 01 quadro
branco em madeira revestido em fórmica. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.

Laboratório de Paisagens Culturais – A809
Finalidade: Abrigar as pesquisas desenvolvidas pelo grupo de Paisagens Culturais.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 80,00 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split. Dispõe dos seguintes
recursos: 12 cadeiras, 01 birô em madeira, 02 cadeiras padrão, 02 mesas em madeira, 01 bancada
para apoio, 02 armários para guarda de material, 01 computador, 01 impressora a jato de tinta, 01
scanner e 01 quadro branco em madeira revestido em fórmica.

Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo – D002
Finalidade: Desenvolver estudos e projetos arquitetônicos e urbanísticos para a comunidade,
promovendo a sistematização e integração dos conhecimentos teóricos à prática profissional como
forma de extensão. Além do seu papel pedagógico, o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo
da Católica – EAUC, também representa um instrumento estratégico para a sustentabilidade do
curso, à medida que divulgam as suas atividades, metodologias e resultados para um público mais
amplo.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 89 m²
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Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo de Split. Dispõe dos
seguintes recursos: 06 cadeiras, 03 mesas em aço, 03 cadeiras padrão, 01 mesa em madeira, 01
bancada para apoio e 02 armários para guarda de material. O laboratório atende a turmas de 15
alunos.
Laboratórios de Projeto / Salas de Pranchetas – D107, D202, D203, D204, D206, D302, D306,
A807
Finalidade: Atender às necessidades de ensino e de pesquisa das disciplinas do curso de
Arquitetura e Urbanismo, bem como oferecer espaço para desenvolvimento dos trabalhos
acadêmicos dos alunos no horário extraclasse.
Quantidade: 08
Área total (em m²): 640 m².
As salas D107, D202, D206, D302 e D306 possuem área de 89 m² cada uma, as salas D203 e D204
possuem área de 75 m² cada uma e a sala A807 possui 45 m².
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. As salas dispõem dos
seguintes recursos:
•

Sala D107: 25 cadeiras padrão, 24 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco e 01
quadro de avisos. A sala atende a turmas de 50 alunos.

•

Sala D202: 33 cadeiras padrão, 18 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco e 01
quadro de avisos. A sala atende a turmas de 35 alunos.

•

Sala D203: 34 cadeiras padrão, 13 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco, 01
computador e 01 projetor multimídia. A sala atende atende a turmas de 25 alunos.

•

Sala D204: 32 cadeiras padrão, 16 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco, 01
computador e 01 projetor multimídia. A sala atende a turmas de 25 alunos.

•

Sala D206: 42 cadeiras padrão, 18 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco e 01
quadro de avisos. A sala atende a turmas de 35 alunos.

•

Sala D302: 33 cadeiras padrão, 30 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco e 01
quadro de avisos. A sala atende a turmas de 30 alunos.

•

Sala D306: 45 cadeiras padrão, 16 mesas de ferro/prancheta, 01 birô em madeira, 01 quadro branco, 01
quadro de avisos e 01 projetor multimídia. A sala atende a turmas de 35 alunos.

•

Sala A807: 20 cadeiras padrão, 02 mesas grandes de madeira, 01 birô em madeira e 01 quadro branco.
A sala atende a turmas de 20 alunos.

Curso Ciência da Computação
Laboratório Inácio de Loyola – G103, G104
Finalidade: Atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a participação dos
discentes, no ensino de Ciência da Computação.
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Quantidade: 01
Área total (em m²): 280,26 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por aparelhos de ar-condicionado do tipo Split e do tipo
janela, subdividido em seis salas para pesquisadores, três salas de laboratório equipadas com
microcomputadores e uma sala de servidores. Com relação às três salas de laboratório, uma é
dedicada à Iniciação Científica e duas são dedicadas às aulas práticas de Computação e ao uso
dos discentes para desenvolvimento dos seus trabalhos acadêmicos. O Laboratório Inácio de
Loyola conta com um link dedicado de acesso à Internet, possibilitando o acesso de seus usuários
à Internet via rede cabeada ou rede wireless. Dispõe dos seguintes softwares, com licença para
todas as máquinas: Sistema operacional Windows 7 Professional, pacote Microsoft Office 2013,
Linux Ubuntu 16.04, LibreOffice 3.6, Kaspersky Antivirus, Borland C++ Builder X, Borland Turbo
Pascal, Borland Turbo C/C++, Borland JBuilder, MS Visual Studio .NET, MS SQL Server e SciLab.
Equipamentos instalados:
•

Sala 1: 18 computadores com processador Intel Core i7, 18 estabilizadores MicroSol de 1 KVA,
01 projetor multimídia, 01 quadro branco e 01 ar condicionado Split. Está prevista a sua
utilização por turmas de trinta alunos.

•

Sala 2 (Iniciação Científica): 10 computadores com processador Intel Core i7, 10
estabilizadores MicroSol de 1 KVA, 01 computador Positivo All-in-one Intel Core i5, 01 scanner
HP ScanJet 6300C, 01 cluster Itautec com 13 máquinas Pentium III e 01 ar condicionado Split.

•

Sala 3: 30 computadores com processador Intel Core i7, 30 estabilizadores MicroSol de 1 KVA,
01 projetor multimídia, 01 quadro branco e 02 ar condicionados de janela de 30.000 BTU’s. Está
previsto o uso de dois discentes por máquina, permitindo, assim, a sua utilização por turmas de
sessenta alunos.

•

Sala de servidores: 01 estabilizador de 5 KVA, 02 estabilizadores de 3 KVA, 01 servidor DELL
PowerEdge Xeon Dual Processor, 2Gb de RAM, 2xHD SCSI de 73Gb, 1 servidor das câmeras
de vigilância (4 câmeras), 03 computadores com processador Intel Core i7, 03 estabilizadores
MicroSol de 1 KVA, 03 computadores Athlon 64, 1Gb de RAM, 120Gb de HD (adquiridas através
de projeto FINEP), 02 notebooks ACER Aspire 4740, Intel i5-430M 2.26/4GB/320/DVDRW/14",
02 notebooks DELL Latitude D505, 01 notebook Sony Vaio VGN-T150P, 01 etiquetadora
Brother, 04 switches 3com 24 portas 10/100, 02 roteadores wireless D-Link DIR-615, 03 switch
Cisco Catalyst 2950, 01 no-break APC Smart UPS RT 1000 com transformador, 01 impressora
HP ColorJet 2840 e 01 ar-condicionado Split.

•

Salas de pesquisadores: 05 computadores com processador Intel Core i7, 05 estabilizadores
MicroSol de 1 KVA, 01 computador Positivo All-in-one Intel Core i5, 01 scanner HP Modelo
C7710A, 01 Impressora HP Deskjet 810C, 01 Impressora HP Deskjet 895Cxi, 03 Impressora HP
Deskjet 930C e 06 ar-condicionados do tipo Split de 9.000 BTU’s.
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Laboratório de Hardware – A609
Finalidade: Atender às atividades de ensino, com a participação dos discentes, das disciplinas de
do Curso de Ciência da Computação.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 29,00 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por aparelho de ar-condicionado do tipo Split. Conta
com os seguintes equipamentos: 10 computadores All in One Positivo Core i5, 05 estabilizadores
MICROSOL, 02 estabilizadores SMS, 10 kits Arduíno e 01 quadro branco. Está previsto o uso de
três discentes por máquina, permitindo, assim, a sua utilização por turmas de trinta alunos.

Curso de Física
Laboratórios de Física I – D402 e D403
Finalidade: Atender aos experimentos das áreas de Mecânica e Calor dos cursos de Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia de Produção e das licenciaturas em
Física, Química e Matemática. Desenvolver os experimentos das disciplinas de Física I,
Fundamentos de Física I e Física Experimental.
Quantidade: 02
Área total (em m²): 164,58 m² – D402 (89,70 m²) e D403 (74,88 m2). Área compartilhada com os
laboratórios de Física II.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. Nos laboratórios estão
disponíveis os seguintes equipamentos:
Sala D402: Recursos específicos do laboratório de Física I: 08 cronômetros, 10 fontes de
alimentação, 10 réguas, 10 esferas de aço, 10 aparelhos para estudo de cinemática e dinâmica, 01
conjunto para estudo do movimento uniforme, 10 rodas para medida do momento de inércia, 10
conjuntos de discos metálicos com 4 unidades de massas variáveis. Recursos compartilhados com
o laboratório de Física II: 11 bancadas em madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02
aparelhos de ar-condicionado e 11 computadores.
Sala D403: Recursos específicos do laboratório de Física I: 05 cronômetros, 10 fontes de
alimentação, 10 réguas, 10 esferas de aço, 10 aparelhos para estudo de cinemática e dinâmica, 01
conjunto para estudo do movimento uniforme, 10 rodas para medida do momento de inércia, 10
conjuntos de discos metálicos com 4 unidades de massas variáveis. Recursos compartilhados com
o laboratório de Física II: 11 bancadas em madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02
aparelhos de ar-condicionado e 11 computadores.
A distribuição dos alunos por sala nos laboratórios é de 3 (três) alunos/bancada, 10 bancadas/sala,
totalizando 30 (trinta) alunos/sala. As duas salas simultaneamente atendem a turmas de, no
máximo, 60 alunos, divididos em 02 sub-turmas de 30 alunos cada.
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Laboratórios de Física II – D402 e D403
Finalidade: Atender aos experimentos das áreas de Mecânica e Calor dos cursos de Engenharia
Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia de Produção e das licenciaturas em
Física, Química e Matemática. Desenvolver os experimentos das disciplinas de Física II,
Fundamentos de Física II e Física Experimental.
Quantidade: 02
Área total (em m²): 164,58 m² – D402 (89,70 m²) e D403 (74,88 m2). Área compartilhada com os
laboratórios de Física I.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. Nos laboratórios estão
disponíveis os seguintes equipamentos:
Sala D402: Recursos específicos do laboratório de Física II: 03 cronômetros, 10 fontes de
alimentação, 10 chaves de acionamento, 10 pêndulos físicos, 10 molas, 10 pêndulos simples, 10
réguas, 10 conjuntos para estudo da dilatação linear, 01 conjunto para estudo do empuxo, 10
medidas de viscosidade, 10 calorimetria, 10 beck plásticos, 10 imãs, 10 termômetros, 04 balanças
digitais, 02 balanças de precisão, 20 bolas de bilhar, 06 fitas métricas, 10 pinças, 04 blocos de
madeira, 30 varões de aço, 10 sargentos suporte fixador, 25 perfis de alumínio dimensões variadas,
02 ferros de solda, 01 faca de corte de fio, 20 paquímetros, 25 lâmpadas e fio (bitola variada).
Recursos compartilhados com o laboratório de Física I: 11 bancadas em madeira, 31 cadeiras em
madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11 computadores.
Sala D403: Recursos específicos do laboratório de Física II: 03 cronômetros, 10 fontes de
alimentação, 10 chaves de acionamento, 10 pêndulos físicos, 10 molas, 10 pêndulos simples, 10
réguas, 10 conjuntos para estudo da dilatação linear, 01 conjunto para estudo do empuxo, 10
medidas de viscosidade, 10 calorimetria, 10 beck plásticos, 10 imãs, 10 termômetros, 04 balanças
digitais, 02 balanças de precisão, 20 bolas de bilhar, 06 fitas métricas, 10 pinças, 04 blocos de
madeira, 30 varões de aço, 10 sargentos suporte fixador, 25 perfis de alumínio dimensões variadas,
02 ferros de solda, 01 faca de corte de fio, 20 paquímetros, 25 lâmpadas e fio (bitola variada).
Recursos compartilhados com o laboratório de Física I: 11 bancadas em madeira, 31 cadeiras em
madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11 computadores.
A distribuição dos alunos por sala nos laboratórios é de 3 (três) alunos/bancada, 10 bancadas/sala,
totalizando 30 (trinta) alunos/sala. As duas salas simultaneamente atendem a turmas de, no
máximo, 60 alunos, divididos em 02 sub-turmas de 30 alunos cada.
Laboratório de Eletroeletrônica – D505 e D506
Finalidade: Atender às áreas de Eletricidade, Magnetismo, Ótica e Eletroeletrônica do curso de
Ciência da Computação, desenvolvendo e realizando os experimentos das aulas de laboratório das
disciplinas de Eletrônica Básica e Física Aplicada à Computação.
Quantidade: 02
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Área total (em m²): 164,58 m² – D505 (74,88 m2) e D506 (89,70 m²). Área compartilhada com os
laboratórios de Física III.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. Nos laboratórios estão
disponíveis os seguintes equipamentos:
Sala D505: Recursos específicos do laboratório de Eletroeletrônica: 10 placas experimentais para
amplificador operacional, 10 placas para oscilador, 10 placas experimentais para transmissor, 10
placas protoboard. Recursos compartilhados com o laboratório de Física III: 10 geradores de função,
05 osciloscópios, 15 fontes de alimentação variável, 03 cronômetros, 20 multímetros digitais, 10
conjuntos de componentes eletrônicos diversos, 15 fontes de alimentação simétrica, 11 bancadas
em madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11
computadores.
Sala D506: Recursos específicos do laboratório de Eletroeletrônica: 10 placas experimentais para
amplificador operacional, 10 placas para oscilador, 10 placas experimentais para transmissor, 10
placas protoboard. Recursos compartilhados com o laboratório de Física III: 10 geradores de função,
10 osciloscópios, 20 fontes de alimentação variável, 03 cronômetros, 15 multímetros digitais, 01
componente eletrônico diverso, 20 fontes de alimentação simétrica, 11 bancadas em madeira, 31
cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11 computadores.
A distribuição dos alunos por sala nos laboratórios é de 3 (três) alunos/bancada, 10 bancadas/sala,
totalizando 30 (trinta) alunos/sala. As duas salas simultaneamente atendem a turmas de, no
máximo, 60 alunos, divididos em 02 sub-turmas de 30 alunos cada.
Laboratórios de Física III – D505 e D506
Finalidade: Atender às áreas de Eletricidade, Magnetismo, Ótica e Eletroeletrônica dos cursos de
Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Química e das
licenciaturas em Física, Química, Matemática e Biologia, desenvolvendo e realizando os
experimentos das aulas de laboratório das disciplinas de Física III, Fundamento de Física, Física
Fundamental II e Física Experimental.
Quantidade: 02
Área total (em m²): 164,58 m² – D505 (74,88 m2) e D506 (89,70 m²). Área compartilhada com os
laboratórios de Eletroeletrônica.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. Nos laboratórios estão
disponíveis os seguintes equipamentos:
Sala D505: Recursos específicos do laboratório de Física III: 10 conjuntos componentes para
determinação da resistividade elétrica e 10 conjuntos de componentes ôhmico e não ôhmico.
Recursos compartilhados com o laboratório de Eletroeletrônica: 10 geradores de função, 05
osciloscópios, 15 fontes de alimentação variável, 03 cronômetros, 20 multímetros digitais, 10
conjuntos de componentes eletrônicos diversos, 15 fontes de alimentação simétrica, 11 bancadas
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em madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11
computadores.
Sala D506: Recursos específicos do laboratório de Física III: 10 conjuntos componentes para
determinação da resistividade elétrica e 10 conjuntos de componentes ôhmico e não ôhmico.
Recursos compartilhados com o laboratório de Eletroeletrônica: 10 geradores de função, 10
osciloscópios, 20 fontes de alimentação variável, 03 cronômetros, 15 multímetros digitais, 10
conjuntos de componentes eletrônicos diversos, 20 fontes de alimentação simétrica, 11 bancadas
em madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 02 aparelhos de ar-condicionado e 11
computadores.
A distribuição dos alunos por sala nos laboratórios é de 3 (três) alunos/bancada, 10 bancadas/sala,
totalizando 30 (trinta) alunos/sala. As duas salas simultaneamente atendem a turmas de, no
máximo, 60 alunos, divididos em 02 sub-turmas de 30 alunos cada.
Laboratório de Física IV – D503
Finalidade: Atender às áreas de Eletricidade, Magnetismo e Ótica dos cursos Licenciatura em
Física, Química, Matemática e Biologia, desenvolvendo e realizando os experimentos das aulas de
laboratório das disciplinas de Física IV, Fundamento de Física, Física Fundamental II e Física
Experimental.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 74,88 m². Área compartilhada com o laboratório de Física Moderna.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. No laboratório estão
disponíveis os seguintes equipamentos específicos: 01 válvula EL 84 com base especial, 02
espelhos, 03 cronômetros elétricos, 09 chaves de reversão, 04 chaves simples, 01 capacitor de
placas paralelas, 04 dispositivos de iluminação do galvanômetro, 03 fontes de luz com
transformador, 17 lentes, 07 fendas ajustáveis, 01 placa de vidro comum com suporte, 01 motor
universal, 01 diafragma Íris, 01 célula fotoelétrica, 15 osciloscópios, 10 bancos ópticos, 07 telas, 04
grades de difração, 01 prisma de quartzo, 03 objetivos de projeção, 16 conjuntos de filtros
monocromáticos, 02 reguladores de sensibilidade do galvanômetro, 01 fenda variável, 01
amplificador linear, 10 redes de difração, 02 tubos de Franck-Hertz. Equipamentos compartilhados
com o laboratório de Física Moderna: 10 conjuntos de componentes eletrônicos diversos, 06 fontes
de alimentação, 07 instrumentos de medida com caixa de ligações, 30 multímetros, 20 reostatos,
25 resistências, 03 galvanômetros de espelho com dispositivo de iluminação, 02 bobinas de
Helmholtz, 01 tubo especial para demonstrar o desvio do raio eletrônico, 03 voltímetros
eletrostáticos, 06 transformadores, 20 baterias, 03 instrumentos de medidas, 07 caixas de ligações
para o instrumento de medidas, 02 tubo eletrônico de raio colimado com base e bobinas Helmholtz,
01 dispositivos para medição do potencial devido ao efeito Hall, 06 conjuntos de tubos espectrais
com suporte e fonte, 02 pilhas termoelétricas, 02 lâmpadas de gás néon com suporte, 01 dispositivo
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compacto para determinação da constante de Plank, 02 fornos elétricos, 10 cabos especiais para
alimentação do amplificador, 02 tríodos cheio com Hélio, 01 base para o Tríodo, 01 contador Geiger
Muller, 01 módulo contador de tempo e 01 espectroscópio de fibra de vidro. 11 bancadas em
madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 06 computadores, 02 aparelhos de ar
condicionado. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Física Moderna – D503
Finalidade: Atender às áreas de Eletricidade, Magnetismo, Ótica e Física Moderna do curso de
Licenciatura em Física, desenvolvendo e realizando os experimentos das aulas de laboratório das
disciplinas de Física IV e Física Moderna.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 74,88 m². Área compartilhada com o laboratório de Física IV.
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. No laboratório estão
disponíveis os seguintes equipamentos específicos: 02 chaves Morse, 02 reguladores de
sensibilidade do galvanômetro, 06 caixas de resistências de precisão. Equipamentos
compartilhados com o laboratório de Física IV: 10 conjuntos de componentes eletrônicos diversos,
06 fontes de alimentação, 07 instrumentos de medida com caixa de ligações, 30 multímetros, 20
reostatos, 25 resistências, 03 galvanômetros de espelho com dispositivo de iluminação, 02 bobinas
de Helmholtz, 01 tubo especial para demonstrar o desvio do raio eletrônico, 03 voltímetros
eletrostáticos, 06 transformadores, 20 baterias, 03 instrumentos de medidas, 07 caixas de ligações
para o instrumento de medidas, 02 tubo eletrônico de raio colimado com base e bobinas Helmholtz,
01 dispositivos para medição do potencial devido ao efeito Hall, 06 conjuntos de tubos espectrais
com suporte e fonte, 02 pilhas termoelétricas, 02 lâmpadas de gás néon com suporte, 01 dispositivo
compacto para determinação da constante de Plank, 02 fornos elétricos, 10 cabos especiais para
alimentação do amplificador, 02 tríodos cheio com Hélio, 01 base para o Tríodo, 01 contador Geiger
Muller, 01 módulo contador de tempo e 01 espectroscópio de fibra de vidro. 11 bancadas em
madeira, 31 cadeiras em madeira, 01 quadro branco, 06 computadores, 02 aparelhos de ar
condicionado. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Eletrotécnica – D502
Finalidade: Atender à disciplina Eletrotécnica e Instalações Elétricas do curso de Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental e Engenharia Química na disciplina de Eletrotécnica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 89,70 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. No laboratório estão
disponíveis os seguintes equipamentos: 02 painéis elétricos para experiências eletrotécnicas com
104 módulos – LEYBOLD, 01 computador, 01 projetor multimídia, 01 estante em madeira, 01 mesa
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em madeira, 01 cadeira de madeira, 01 quadro de aviso em madeira, 01 quadro branco e 02
aparelhos de ar-condicionado. A relação equipamento/discente é de 30 alunos por painel. O
laboratório atende a turmas de 60 alunos.
Curso de Engenharia Civil
Laboratório de Geologia – D112
Finalidade: Atender aos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Civil e às
graduações de Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas; apoiar o desenvolvimento de pesquisa,
juntamente com outros laboratórios da UNICAP; desenvolver projetos nas seguintes linhas de
pesquisa: Materiais de Construção, Geotecnia e Ciências Ambientais.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 75m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por central de ar-condicionado. Conta com os seguintes
equipamentos necessários à extração e manuseio das amostras de minerais e rochas, durante as
demonstrações e aulas práticas e de campo: 01 balança de precisão com capacidade de 2kg e
aproximação de 02 casas decimais, 01 microcomputador, 03 microscópios e vidraria. O laboratório
atende a turmas de 30 alunos.

Laboratório de Geotecnia – D010 e D110
Finalidade: Atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos em Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo nas disciplinas de Mecânica dos Solos 1 e 2, Fundações, Solos e
Fundações e Estradas; e do Mestrado de Engenharia Civil na área de Construção Civil na disciplina
de Uso e Ocupação do Solo; realizar os ensaios de caracterização e análise do comportamento dos
solos (granulometria, consistência, compactação e CBR), de permeabilidade, de deformabilidade,
colapso, expansão, expansão livre, (tensão de expansão) de resistência (cisalhamento direto e
triaxiais); desenvolver atividades de Iniciação Científica, atividades de estágios dentro dos diversos
projetos de pesquisa desenvolvidos, cujas linhas principais são Comportamento dos solos
saturados e não saturados e suas aplicações; Fundações, Encostas e obras de terra.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 265,55 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por 04 aparelhos de ar-condicionado de 30.000 BTU’s
de janela e 02 aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTU’s. Conta com os seguintes
equipamentos: 01 estufa elétrica modelo 306-2, 01 balança eletrônica com capacidade de 2000g,
02 balanças eletrônicas com capacidade de 500g, 01 anel dinamométrico capacidade 500kg, 01
aparelho de cisalhamento cor verde, 01 extrator com macaco, 01 peneirador automático em aço
com reostato de 0 a 100, 01 prensa para cbr elétrica com extensômetro kaper, 01 termoregulador
em ferro marca fanem modelo 120/1, 01 forma de ensaio de macho asfalto, 02 extensômetros, 03
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células triaxiais com pedestal e top-cap. com pedra porosa, 01 célula de carga a compressão de
0/500 kgf com sensibilidade de 1 kpa, 01 célula de carga a compressão de 0/200 kgf cpm
sensibilidade de 1 kpa, 03 LDVT medidor de deslocamento linear indutivo 0.50 mm, 01 prensa
triaxial com capacidade de 10000kgf com variação de velocidade eletrônica, 01 tri-flex 2 composto
por 01 painel auxiliar, 03 células e 01 reservatório, 01 permeametro de guelph para solos
acessórios, 03 microcomputadores Positivo, 01 impressora deskjet 890c marca hp, 01 impressora
deskjet 895 cxi marca hp, 01 scanner marca hp modelo hpc5190a, 01 balança mecânica capacidade
para 21.100 kg, 01 extrator de amostras para proctor normal e modificado, 01 quartiador de amostra
modelo apgi-16310, 01 câmara frigorífica úmida em painéis, 01 bomba de vácuo, 04 cronômetros
digitais, 01 paquímetro, 01 balança mecânica capacidade para 211gramas modelo 1000, 01 balança
mecânica capacidade para 1610 modelo 1001, 02 aparelhos de casa grande manual com cinzeis
curvo e chato ref. I -1002, 03 aparelhos de Casagrande manual, 01 dispersor de amostra marca
Testop, 01 dispersor elétrico tipo batedeira modelo 256-a, 01 extrator para tubo shelby serie 0214,
01 umidimetro com conjunto de speady, 01 ensaio de equivalente de areia, 07 extensômetros, 02
prensas para ensaios endométricos ref. i-1072, 03 conjuntos de células convencionais para ensaios
endométricos, 02 permeâmetro de carga constante variável ref. 1034, 01 jogo de pipetas de plástico
do equivalente de areia, 01 unidade de aquisição de dados com 08 canais, 03 equipamentos de
consolidação modelo 25-0402, 01 mesa de consolidação, 03 células de adensamento 2,5 diâmetro,
03 LVDT, 01 mesa de ferro para prensa de ensaios endométricos, 01 microcomputador IBM
Pentium, 01 extrator compactador de amostras para ensaios mini-MCV Nogami e acessórios, 01
dispositivo para medida de sucção capilar, 01 aparelho usn60 ki bk modelo usn-605w, 02 extratores
de amostras para cbr/proctor/marshall hidráulico, 01 permeâmetro carga constante c/6 em acrílico,
02 célula de adensamento anel 60cm, 01 dispensor de solos c/ copo aco inox, 01 penetrógrafo
eletrônico digital, solotest, 01 prensa de cisalhamento marca mateste, 02 prensas de adensamento,
01 aparelho usn60 ki bk modelo usn-605w, 04 notebooks, 01 dispositivo para medida de sucção,
01 agulha de le chatelier para expansibilidade, 02 peneiras nº 40 da série de Taylor, 03 peneiras nº
200 da série de Taylor, 02 peneiras nº 400, 04 dessecadores médios, 01 penetrômetro estático
Solotest, 02 procto normal para compactação, 03 placas esmerilhadas limite plasticidade
300x300x5mm, 06 pedras porosas base e topo para célula de adensamento anel de 40 cm2, 60
cm2, 04 O-rings da célula de adensamento e 02 células de adensamento anel de 60. O laboratório
atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica – D008
Finalidade: Atender às necessidades de ensino e pesquisa dos cursos vinculados ao Centro de
Ciências e Tecnologia e realizar os seguintes ensaios: medição de vazão e velocidade com molinete
hidrométrico, determinação dos coeficientes de velocidade, contração e descarga de orifícios e
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esvaziamento de reservatório, determinação da vazão em vários tipos de vertedores: triangular,
retangular de parede delgada, retangular de parede espessa e o vertedor parabólico.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 150 m²
Principais recursos: Ambiente com ventiladores de teto. Conta com os seguintes equipamentos:
01 micromolinete hidráulico em madeira, 01 micromolinete composto de várias peças em estojo de
aço, 02 reservatórios cilíndrico em ferro galvanizado, 01 destilador de água para estudo químico,
03 conjuntos eletro – bomba de 2 Cv, 10 Cv e 45 CV, 01 canal retangular e 01 trena de aço. Atende
a 30 discentes/turma.

Laboratório de Tecnologia dos Materiais de Construção – D005, D011, D015
Finalidade: Atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos em Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo; realizar experiências metodológicas nas disciplinas de Materiais de
Construção Civil I e II, Ciência dos Materiais e Construções I e II; apoiar a pesquisa; realizar ensaios
com materiais cerâmicos, agregados, aglomerantes, argamassas, concretos e materiais metálicos,
caracterizar os materiais empregados na construção civil, analisar os comportamentos mecânico e
elástico dos mesmos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 165,95 m²
Principais recursos: O laboratório dispõe, entre outros equipamentos, de uma Máquina Universal
de Ensaios computadorizada para testes de concreto e aços estruturais que permite,
simultaneamente, a execução dos ensaios, mediante software específico, o traçado dos diagramas
tensão x deformação, que são disponibilizados automaticamente ao término dos ensaios, bem como
o cálculo dos parâmetros que estão sendo avaliados. Com referência à execução de ensaios não
destrutivos, avaliam-se as características do concreto através da dureza esclerométrica e da
velocidade ultrassônica. Encontram-se ainda instalados equipamentos para o ensaio “Los Angeles”,
extração e preparo de testemunhos de concreto e para execução de testes de aderência de
revestimento sobre bases de concreto ou alvenarias.
Dispõe de baias externas para alojamento de materiais para ensaios (areia, brita, blocos cerâmicos,
cimento), tanque para cura de corpos-de-prova e um espaço exclusivo (anexo) para realização de
ensaios com agregados e dosagens de concretos. O laboratório possui também uma câmara úmida
com dimensões de 2,70m x 2,70m x 2,50m (7,30m²), instalada em uma sala de 36 m², para cura de
corpos-de-prova de pastas, argamassas e concreto, com controle rigoroso de temperatura e
umidade.
Ambiente refrigerado por condicionadores de ar do tipo janela. Conta com os seguintes
equipamentos: 01 máquina universal de ensaio elétrica computadorizada cap.100tf, 01 prensa para
concreto capacidade p/ 100 toneladas, 01 aparelho para medição de módulo de elasticidade do
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concreto conjunto digital com rs-232, 01 esclerômetro tipo Schmidt modelo N, 01 máquina elétrica
para extração de corpo de prova mod. 1203, 01 furadeira super hobby 360, 01 estufa sem ventilação
forcada tam. médio 45x40x45cm, 01 estufa com ventilação forcada com prato giratório LED N.3
TIPO 899, 01 compressor msi, motor de 1hp/2 polos 220v monofásico, 01 serra industrial para
mármore modelo gpc34, 01 cronômetro modelo s08039 marca technos, 01 suporte para barras de
aço, 01 balança eletrônica capacidade 5000g sensibilidade 0.01g eletrônica, 01 balança eletrônica
cap. 500g mod.al500 sensibilidade 0.001g, 02 anel dinamométrico cap. 10tf, i-1068, 01 peneirador
elétrico 8x2" com cap. para 6 peneiras mais fundo e tampa, 01 rotap peneirador manual estrutura
de ferro, 01 capeador de corpo prova concreto, 01 capeador de corpo de prova cimento, 01
equipamento para ensaio de arrancamento de argamassa, 01 aparelho para ensaio de abrasão com
12 esferas, 01 psicômetro de aspiração de alta precisão mod.spg-5, 01 aparelho de ultra som p/uso
em concreto mod.PUNDIT, 01 conjunto unidimetro tipo speed, 01 argamassadeira mecânica cap.
5lt, 16 moldes para corpos de prova (5 x 10 cm), 01 permeabilímetro de blaine, 02 transdutores de
deslocamento LVDT com curso de 50mm modelo ny500, 01 aparelho de vicat eletrônico digital
completo, 01 conjunto de pesos em bronze, 06 relógios comparador curso 30mm com base
metálica, 01 determinador de consistência, 01 padiola confeccionada em chapa de ferro n.16 de
cano galvanizado 1.1/2 de diâmetro, medindo comprimento 0,32cm, largura 031,5 cm e fundo
0,20cm, 01 serra circular para corte em concreto e rocha, alim. 220/380vca trifásico, 02 balança
plataforma cap.150kg marca wermey modelo r100, 01 peneirador de peneira 50x50x10cm, 02
quarteador de amostras, 01 betoneira capacidade 110 litros, 01 vibrador de imersão 45mm, 36
moldes para corpos de prova (15 x 30 cm), 36 moldes para corpos de prova (5 x 10), 02
equipamentos para slump test, 01 vibrador de imersão 25mm, 01balança digital com capacidade
para 150kg, 01 betoneira com capacidade para 150 litros, 01 medidor de ar-incorporado, 01
equipamento para ensaio de arrancamento de argamassa digital, 01esclerometro digital Schimidt
tipo N, 01 retífica para corpos de prova de concreto, 01 serra tipo makita, 02 aparelho de arcondicionado de 30.000 BTUS de janela, 02 computadores, 01 prensa elétrica servo controlada
200tf. Atende a 30 discentes/turma.

Laboratório de Estrutura – D004
Finalidade: Realizar ensaios físico-mecânicos com materiais e componentes estruturais utilizados
na construção civil.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 62,79 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo janela. 02 telas de projeção,
02 aparelhos de ar-condicionado de 21.000 BTUS de janela, 01 pórtico para ensaios experimentais
em vigas de concreto, paredes e elementos estruturais; 02 guinchos hidráulicos capacidade 1
tonelada mod. Girafa; 01 extensômetro eletrônico; 01 extensômetro eletrônico 12,5 mm, 04
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macacos hidráulicos cap. 5tf 200mm retorno de molas e ponta rotulada, 01 bomba elétrica para
macacos hidráulicos, manômetro de 0/400gf, 01 bomba hidráulica manual para acionar macacos
até 200t, 02 talhas mecânicas manuais capacidade 1 ton e 02 bases magnéticas para fixação de
extensômetro. Atende a 30 discentes/turma.
Laboratório de Topografia – D111
Finalidade: Atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão com a participação dos discentes
das disciplinas de Topografia I e II do curso de Engenharia Civil e da disciplina de Topografia e
Cartografia dos cursos de Engenharia Ambiental e Arquitetura e Urbanismo que demandam uso
dessas geotecnologias.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 83,84 m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por aparelhos de ar-condicionado do tipo Split e janela.
O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 01 tripé de alumínio cst grande, 01 tripé de
alumínio cst pequeno, 22 tripés em madeira com a parte superior em ferro, 01 tripé de alumínio, 01
prisma com suporte cst para bastão, 01 prisma com suporte e estojo protetor CST, 02 esterioscópios
oculares, 06 secciômetros marca zeiss para estudo de topografia, 01 planímetro compensating polar
planimeter, 01 altímetro paulin modelo paler com precisão de leitura direta de 2m, 01 altímetro com
protetor em couro com atacador, 01 altímetro marca london compensated 5803, 02 níveis de
precisão com luneta, 10 níveis de precisão marca wild modelo N-10 ou ZEISS, 06 clinômetros para
medição de ângulos, 08 curvímetros modelo 78 fabricação ddr, 02 miras em alumínio com escala
de 3 metros, 07 miras em alumínio modelo 1302 direta, 01 coordenatógrafo polar modelo 850, 01
taqueômetro eletrônico mod. TCR307 (estação total) com acessórios, 01 nível digital modelo
na2002 com 02 baterias geb79 carregador gkl23-1 e estojo marca leica, 05 níveis automáticos mod.
basic level aum 20x erro max km duplo 3mm limbo horiz 360 graus, 01 estação total eletrônica
marca topcon modelo gts213, 01 nível laser modelo rl-25 série gq5169 com controle digital marca
topcon modelo ls-50b, 01 bastão telescópio de 3.65m marca tru-lock modelo cat 674412tma, 02
teodolitos eletrônicos imagem direta prumo ótico mod NIKON ,NE-20h, 05 teodolitos para estudo
de topografia, 05 teodolitos Vasconcelos para estudo de topografia, 01 teodolito Hope para estudo
de topografia, 07 bússolas de precisão estojo de couro, 02 bússolas de precisão marca breithaupt
kassel, 01 bússola manual fabricação ddr, 03 bases nivelantes com prumo ótico (universal trab. c/
topcon), 06 receptores gps garmini modelo ii plus 05 microcomputadores, 01 impressora hp desk
jet 895cxi modelo c6410,01 scanner modelo 2400 marca hp, 01 projetor de slides, 01 tela para
projeção plastilux tamanho 1.80x1.80, 06 teodolitos eletrônicos digitais Pentax ETH, 05 estações
total Pentax 425N com acessórios, 07 receptores gps garmin modelo 62S, 01 receptor gps garmin
nuvi 3760, 07 tripés de alumínio, 01 projetor multimídia, 01 tela para projeção TRM180S, 02 pares
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de rádio de comunicação marca Intelbrás, 01 receptor geodésico GPS ZENIT com controladora e
bastão.
As atividades de campo são trabalhadas com um docente e um monitor por turma, tendo as equipes
até 5 (cinco) discentes por instrumento (estação total, teodolito, nível e receptor de navegação
GPS). As aulas de automação topográfica fazem uso de programas aplicativos (Sistema Posição
2014 e AUTOCAD 2011) e com uma relação de, no máximo, um discente/computador (tais aulas
são realizadas no Laboratório de CAD). A automação topográfica em campo é realizada com as
estações totais, com nível eletrônico digital e receptores de navegação gps e geodésico para
aquisição e processamento de dados georreferenciados. O laboratório está equipado com
instrumental de campo e escritório, utilizados nos trabalhos de levantamentos e locações, inclusive
estação total eletrônica e níveis rotativos a laser. As turmas são de, no máximo, 25 (vinte e cinco)
discentes.
Laboratório de Análise Física de Componentes Construtivos – D013 e D112
Finalidade: Atender às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos em Engenharia Civil
e Arquitetura e Urbanismo e nas disciplinas de Mecânica dos Solos 1 e 2, Fundações, Solos e
Fundações e Estradas, Materiais de Construção e Concreto; e do Mestrado de Engenharia Civil na
área de Construção Civil na disciplina de Uso e Ocupação do Solo.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 68,40m²
Principais recursos: Ambiente refrigerado por 01 aparelho de ar-condicionado de 60.000 BTUS.
Conta com os seguintes equipamentos: 01 reômetro modular móvel para concretos, 01 sistema de
teste de ensaio - prensa universal, 01 unidade PROFOSCOPE+, 01 instrumento para análise de
corrosão conni+ com eletrodo de bastão, 01 paquímetro analógico, 01 relógio comprador de curso
50mm div, 01 extrator compactador de amostras para ensaios mini-MCV Nogami e acessórios, 01
dispositivo para medida de sucção capilar, 01 parelho usn60 ki bk modelo usn-605w, 02 extratores
de amostras para cbr/proctor/marshall hidráulico, 01 permeâmetro carga constante c/6 em acrílico,
02 células de adensamento anel 60cm, 01 dispensor de solos c/ copo aco inox, 01 penetrógrafo
eletrônico digital, solotest, 01 prensa de cisalhamento marca mateste, 02 prensas de adensamento,
01 aparelho usn60 ki bk modelo usn-605w e 01 pórtico para ensaios em parede, estruturas, tubos
e outros.
Cursos de Engenharia Química e Licenciatura em Química
Laboratório de Análises Químicas – D802
Finalidade: Atender às necessidades de ensino, pesquisa e extensão, dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Química Licenciatura, Biologia e
Engenharia Civil.
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Quantidade: 01
Área total (em m²): 130,38 m²
Principais recursos: O Laboratório está subdividido em uma área comum de trabalho, uma sala
destinada a prestação de serviço, uma sala para os químicos, sala de reagentes, sala de vidrarias,
e uma recepção. No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 04 estufas, 03 muflas, 01 destilador de nitrogênio, 01 centrífuga elétrica, 01 enxugador de
pipetas, 08 potenciômetros digitais, 01 destilador de água, 01 deionizador, 05 chapas aquecedoras,
10 condutivímetros, 07 balanças semi-analíticas e mecânicas, 05 banhos-maria, 02 fotômetros de
chama, 01 refrigerador, 01 determinador de gases, 01 desumidificador, 05 turbidímetros, 06 bombas
de vácuo, 01 bloco digestor, 01 agitador para garrafas, 06 aparelhos de cor, 09 balanças analíticas,
01 espectrofotômetro uv sensível, 01 ultra x, 200 tubos de ensaio, 200 tubos de Duhran e 50 placas
de Petri. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Desenvolvimento de Novos Materiais – D803
Finalidade: Atender às necessidades de pesquisa do Mestrado em Desenvolvimento de Processos
Ambientais e dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Química
Licenciatura e Engenharia Civil.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 36 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 02
desumidificadores, 01 balança analítica, 01 ultra x, 01 planta para produção de biodiesel, 01
analisador de umidade, 02 moldes para corpos de provas, 02 termômetros digitais, 01 planta para
purificação de óleo, 01 agulha de Vicat, 01 equipamento para determinação de densidade de gesso,
01 tamisador. O laboratório atende a turmas de 06 alunos.
Laboratório de Bioengenharia – D704
Finalidade: Atender às necessidades de extensão, ensino e pesquisa do Mestrado em
Desenvolvimento de Processos Ambientais e dos cursos de graduação em Engenharia Ambiental,
Engenharia Química e Química Licenciatura por meio das disciplinas de Microbiologia Industrial,
Microbiologia Ambiental, Tratamento de água, Tratamento de efluentes, Processos Fermentativos
e Bioquímica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 113,76 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 02 autoclaves, 02 balanças semi-analíticas, 01 banho-maria, 01 bomba peristáltica para
fermentador, 01 câmara de fluxo, 01 capela para exaustão de gases com gabinete em cerâmica
com resina epoxi anticorrosiva; 02 câmaras de fluxo laminar; 03 centrífugas de bancada, 01 estufa,
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01 estufa bactericida para análises bacteriológicas, 01 kit para eletroforese, 18 microscópios
binoculares, 20 pipetadores manuais individuais, 01 potenciômetro de bancada com medidor de pH,
mV e temperatura com resolução de 0,01pH, 01 sistema de filtração a vácuo, 01 sistema de
fermentação alcoólica em escala piloto, 01 estufa para esterilização, 02 geladeiras, 01 contador de
colônias, 01 espectrofotômetro, 01 mesa agitadora, 02 microscópios monoculares, 40 pipetas
graduadas de 2 ml, 40 pipetas graduadas de 5 ml, 40 pipetas graduadas de 10 ml, 300 placas de
petri tamanho padrão, 300 tubos de ensaio 18 x 18 e 100 tubos de Duhran. O laboratório atende a
turmas de 30 alunos.

Laboratório de Modelagem e Simulação de Processos – D805
Finalidade: Atender às necessidades de ensino e de pesquisa dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química e Química Licenciatura, através das disciplinas de Modelagem e
Simulação de Processos, Laboratório de Processos na Engenharia I, Laboratório de Processos na
Engenharia II, Laboratório de Processos na Engenharia III, Planejamento e Controle Estatístico de
Processos, Análise de Processos Industriais, Instrumentação Industrial, Controle Automático de
Processos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 40,92 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 planta para
quatro malhas de controle: pressão, nível, vazão e temperatura, 01 planta para análise de sensores
de fluxo, 01 compressor de ar, 15 placas eletrônicas Arduíno + kit eletrônico, 05 sensores de
pressão, 05 sensores de vazão, 05 sensores de nível e 01 planta piloto para processos de
neutralização, 03 computadores e 01 impressora multifuncional. O laboratório atende a turmas de
06 alunos.
Laboratório de Físico-Química e Termodinâmica Aplicada – D604
Finalidade: Atender às necessidades de ensino e de pesquisa dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Química Licenciatura, através das disciplinas de Físico-química I,
Físico-química II, Físico-química III, Termodinâmica I e Termodinâmica II, Cinética e Cálculo de
Reatores Químicos Homogêneos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 74,88 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 tensiômetro
interfacial modelo du noux-8551, 01 estufa retilínea com termômetro marca fanem, modelo 315/2,
01 polarímetro p/ det. mat. ativ. optocos c/ açúcar c/ estabilizador, transformador e reutr, 01
polarímetro sacarímetro modelo saccharromat i, 01 condutivímetro marca quimis modelo q-405-b,
01 aparelho para eletrolise modelo ken – 401, 02 camisas térmicas, 01 viscosímetro seg englar, 01
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viscosímetro com termômetro marca Saybolt, 01 viscosímetro seg storn elétrico august fischer kg,
01 viscosímetro de hopper com termostato modelo bh2, 01 viscosímetro, 10 viscosímetros com
suporte em madeira Ostwald, 01 refratômetro elétrico marca Karl Zeiss série 752680, 02
termostatos, 01 espectroscópio, 02 calorímetros para com câmara de combustão tipo tambor
estático modelo 1341ee ref. 04350-3, 01 banho de aquecimento modelo kv603, 02 pontos de fusão
e ebulição marca marconi modelo ma3, 01 detector de ponto de flugor marca quimis modelo q-2922, 01 balança mecânica com escala tríplice marca ohaus capacidade para 3kg serie 4004, 01
balança mecânica de wesphal mohr marca arthur thomas co philada, 01 balança de
torção/tensiômetro modelo 20 ref.14-812 marca fisher scientific serie 909n0082, 01 balança
analítica tipo 6 capacidade para 160 grama marca mettler modelo 46, 01 balança de westphall para
determinar densidade, 01 balança de densidade modelo 1978, 03 balanças semi-analíticas tipo
752.06 marca nagema, 01 conjunto de peso constituído de pesos de 1 a 200 gramas, 01 autoclave
com acoplamento de um manômetro de pressão, 03 potenciômetros digitais marca quimis modelo
q-400-a, 01 marcador de temperatura, 22 suportes em aço universal para experiências, 01
efusiômetro, 01 coulometro

aut. p/ sol-liq-gas c/ impressora, 01 medidor de espessura, 01

refratômetro universal seg. ABBE, 03 pontos de fusão e 01 câmara de combustão e capela. O
laboratório atende a turmas de 30 alunos.

Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – D806
Finalidade: Atender às necessidades de ensino e de pesquisa dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química e Química Licenciatura e Engenharia de Produção através das
disciplinas de Instrumentação Industrial, Controle Automático de Processos, Análise de Processos,
Operações Unitárias, Utilidades Industriais, Laboratório de Processos da Engenharia I, Laboratório
de Processos da Engenharia II e Laboratório de Processos da Engenharia III.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 48,78 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 compressor
de ar, 01 balança semi-analítica, 01 agitador de peneiras, 01 sistema de biorreação, 01 planta
didática para práticas de bombas em série, 15 placas eletrônicas Arduíno + kit eletrônico, 05
sensores de pressão, 05 sensores de vazão e 05 sensores de nível. O laboratório atende a turmas
de 15 alunos.
Laboratório de Química Analítica Prof. João Pedro – D804
Finalidade: Atender às necessidades de ensino, pesquisa e extensão, dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Química Licenciatura, Engenharia Civil por meio das disciplinas de
Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Quantitativa, Química Analítica Instrumental,
Química Ambiental e Saneamento Básico.

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

199

Quantidade: 01
Área total (em m²): 100,32 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 01 estufa, 01 mufla, 02 destiladores de nitrogênio, 01 centrífuga elétrica, 01 chapa
aquecedora, 01 bloco para DQO, 01 incubadora para DQO, 01 banho-maria, 01 bloco digestor, 03
capelas químicas, 01 bloco digestor para água, 30 pipetadores manuais, 25 garras para bureta e
25 garras para destilação. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Química Geral e Inorgânica I – D705
Finalidade: Atender às necessidades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Química Licenciatura, Biologia e Engenharia Civil por meio das
disciplinas de Química Geral e Inorgânica I, Química Geral e Inorgânica II, Química Geral, Química
Geral Experimental, Química Inorgânica, Química Aplicada à Engenharia Civil.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 136,28 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 02 balanças eletrônicas, 01 balança semi-analítica, 01 banho-maria (1/4), 01 capela para
exaustão de gases com gabinete em cerâmica com resina epoxi anticorrosiva (1/15), 02 estufas, 30
pipetadores manuais, 01 placa aquecedora, 01 sistema de filtração a vácuo, 01 espectrofotômetro
ultravioleta visível, 20 suportes universais, 30 buretas, 30 pipetas volumétricas de 5 ml, 30 pipetas
volumétricas de 10 ml, 100 tubos de ensaio 18 x 18, 30 balões volumétricos de 50 ml, 30 balões
volumétricos de 100 ml, 30 funis de decantação de 125 ml, 05 condutivímetros, 02 potenciômetros,
02 balanças eletrônicas semi-analíticas e 01 microcomputador. O laboratório atende a turmas de
30 alunos.
Laboratório de Química Geral e Inorgânica II – D702
Finalidade: Atender às necessidades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia
Ambiental, Engenharia Química, Química Licenciatura, Biologia e Engenharia Civil, através das
disciplinas de Química Geral e Inorgânica I, Química Geral e Inorgânica II, Química Geral, Química
Geral Experimental, Química Inorgânica, Química Aplicada à Engenharia Civil.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 136,28 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 02 balanças eletrônicas, 01 balança semi-analítica, 01 banho-maria (1/4), 01 capela para
exaustão de gases com gabinete em cerâmica com resina epoxi anticorrosiva (1/15); 02 estufas; 30
pipetadores manuais, 01 placa aquecedora, 01 sistema de filtração a vácuo, 02 balanças eletrônicas
semi-analíticas, 20 suportes universais, 30 buretas, 30 pipetas volumétricas de 5 ml, 30 pipetas
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volumétricas de 10 ml, 100 tubos de ensaio 18 x 18, 30 balões volumétricos de 50 ml, 30 balões
volumétricos de 100 ml, 30 funis de decantação de 125 ml, 05 condutivímetros e 02 potenciômetros.
O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Laboratório de Química Orgânica – D602
Finalidade: Desenvolver atividades de ensino e de pesquisa dos cursos de Engenharia Ambiental,
Engenharia Química e Química Licenciatura por meio das disciplinas de Química Orgânica I,
Química Orgânica II, Química Orgânica III e Química Orgânica Experimental.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 136,28 m²
Principais recursos: No laboratório, estão instalados os seguintes equipamentos: 01 chuveiro lava
olhos, 03 pontos de fusão, 02 mantas aquecedoras, 01 mufla, 01 banho-maria, 02 estufas, 02
evaporadores rotativos, 03 capelas químicas, 01 chapa aquecedora, 01 lâmpada reveladora uv, 02
centrífugas, 03 balanças semi-analíticas. 30 pipetadores manuais, 25 garras para destilação, 02
funis de decantação de 1 litro. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.
Curso de Engenharia de Produção
Laboratório de Engenharia de Processos – Q005
Finalidade: Atender as atividades de ensino e pesquisa dos cursos de Engenharia de Produção,
Engenharia Química, Química Licenciatura e Engenharia Ambiental por meio das disciplinas de
Laboratório de Processos na Engenharia I, Laboratório de Processos na Engenharia II e Laboratório
de Processos na Engenharia III, Química Tecnológica, Controle Automático de Processos e
Instrumentação Industrial.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 93 m²
Principais recursos: Laboratório criado recentemente que conta com uma coluna de destilação
piloto de borosilicato. O laboratório atende a turmas de 30 alunos.

Curso de Engenharia Ambiental
Laboratório de Controle e Monitoramento Ambiental – D603
Finalidade: Atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão com a participação dos discentes
das disciplinas de Química Analítica Qualitativa, Química Analítica Quantitativa, Bioquímica,
Instrumentação Analítica e Processos Fermentativos dos cursos de Engenharia Química e Química
Licenciatura e Saneamento Ambiental, Fundamentos da Química Analítica, Controle de Efluentes e
Bioengenharia do curso de Engenharia Ambiental.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 69,8 m²
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Principais recursos: Ambiente refrigerado por três aparelhos de ar-condicionado tipo Split e
janelas. O laboratório conta com os seguintes equipamentos: 01 liofilizador, 01 estufa, 03
biorreatores de 1200 mL com termostato, 01 biorreator de 3000 mL com termostato, 02 balanças
analíticas, 02 frízeres, 01 geladeira, 01 tensiômetro computadorizado, 01 tensiômetro digital, 02
placas aquecedoras com agitação magnética, 02 incubadoras de BOD, 01 capela, 09 bancadas
para procedimentos, 01 câmara ultrassônica, 01 purificador de água Milipore, 02 blocos digestores
Dry Block DQO, 01 purificador de água Simplicity-UV, 01 impressora HP, 01 amostrador de grandes
volumes Ar AGV-CVV, 01 HPLC Perkinelmer, 01 câmara de incubação, 01 centrifuga Quimes, 01
aparelho de fax, 04 multímetros digital, 01 osciloscópio, 01 fonte de corrente, 01 polidora, 01 estufa
a vácuo e 01 banho térmico. O laboratório atende a turmas de 08 alunos.
Laboratórios do Núcleo de Pesquisa em Ciências Ambientais e Biotecnologia (NPCIAMB) –
Bloco J
Quantidade: 01

Salas – 003/005/007/009/011/013

Área total (em m²): 588,13 m²
Contendo secretaria e coordenação, 8 gabinetes individuais de pesquisa e diversos laboratórios.
Todos os Laboratórios atendem às necessidades de ensino e de pesquisa dos Cursos: Biologia;
Fisioterapia; Química; Medicina; Engenharias Química e Ambiental, e do Mestrado em
Desenvolvimento de Processos Ambientais.
Banco de Cultura (Acervo UCP – Universidade Católica de Pernambuco) – J003
Finalidade: Conservar o patrimônio genético e microbiológico das regiões do Norte e Nordeste do
Brasil, faz parte da Rede de Coleções de Microrganismos do Norte e Nordeste do Brasil e está
registrado no World Federation for Culture Collection (WFCC).
Quantidade: 01
Área total (em m²): 12,78 m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 Refrigerador vertical 4
portas, Gelopar 502 lts (CNPq0047); 01 Ultra-freezer (-80Cº) COLDLAB CL580-86V.
Laboratório de Bioeletroquímica – J003
Finalidade: Atender aos estudos de sequestro de carbono, produção de biodiesel e produção de
energia limpa.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 7,48 m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 Refrigerador; 01
Ponteciostato; 01 Roteador; 02 Multímetro; 01 Nobreak; 01 Bomba peristáltica.
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Laboratórios de Bioprocessos I – J003
Finalidade: Atender as pesquisas em bioprocessos até 5L (semi-industrial).
Quantidade: 01
Área total (em m²): 11,70 m² (área compartilhada com o Banco de Cultura e Laboratório II)
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 reator mod. Tecbio 15.0 da
Tecnal e 01 software Biocommand plus ref. m1291-0000 ac-004-05593.
Laboratórios de Bioprocessos II - J003
Finalidade: Atender as pesquisas em bioprocessos até 15L (semi-industrial).
Quantidade: 01
Área total (em m²): 12,42 m² (área compartilhada com o laboratório de Bioprocessos I)
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 Controler Dissolved
Oxygen/14-282-44, 01 Fermentador Aeróbic cap. 2000ml; 01 Fermentador aeróbio marca Marconi;
01 Fermentador BIOFLO.
Laboratório Biotecnologia – J005
Finalidade: Processos de separação, centrifugação até 4 L, ajustes de pH, técnicas
espectofotométricas.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54,00m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 Bomba de vácuo; 01 Bomba
peristáltica; 01 Bomba peristáltica controle de fluxo analógico; 01 Colorímetro Digital com 06 Filtros;
03 Centrifugas refrigerada; 03 Micro centrífugas; 01 Espectrofotômetro, BIOCHROM; 02 pHmetros
digital; 03 Agitadores magnéticos, Fanem, 258; 01 Agitador magnético Fanem, 257; 01 Agitador
magnético Fanem, 263; 01 Agitador para tubos Marconi, MA162; 01 Balança W15; 02 BanhosMaria; 04 Balança analítica; 04 geladeiras, Brastemp FF370.

Sala de Apoio II
Finalidade: Lavagem, esterilização, preparação de meio de cultura e pesagem.
Área total (em m²): Área 35,86 m²
Principais recursos: 03 Estufas de secagem; 04 Autoclaves verticais Marconi; 02 Destiladores de
agua Marconi.
Laboratório de Microbiologia I – J007
Finalidade: Atender às pesquisas com bactérias e leveduras, Liofilização de bioprodutos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54,00m²
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Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 02 geladeiras, Brastemp,
FF370; 01 Geladeira Consul CRM49; 01 Shaker, Nova ética, 430RDB; 01 Câmara de Fluxo Laminar,
Pachane, 320; 01 Maquina fabricadora de gelo, Everest EGE 160; 01 Banho Maria, Marconi MA093.
Sala de Apoio III
Finalidade: Preparar cultivo de fungos filamentosos.
Área total (em m²): Área 7,99 m²
Principais recursos: 01 Cabine de segurança biológica, Pachane 330; 01 Liofilizador.

Sala Climatizada a 28º graus Celsius
Finalidade: Para incubar fungos filamentosos.
Área total (em m²): Área 5,49 m²
Principais recursos: 02 mesas agitadoras, Marconi, MA 102.

Laboratório de Microbiologia II – J009
Finalidade: Atender às atividades com a Biotecnologia de fungos filamentosos.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 54,20m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 05 Shakers refrigerado
horizontal; 02 Mesas agitadoras climatizadas; 01 cabine de segurança química, Permution; 02
estufas de incubação; 01 estufa de incubação com circulação de ar.
Laboratório de Instrumentação – J009
Finalidade: Pesagem com balanças de precisão, determinação de umidade e tensiometria,
eletrofiação (nano partículas).
Quantidade: 01
Área total (em m²): 16,94 m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 04 Balanças de precisão; 01
Balança de umidade; 01 Spectro fhotometro; PCR em tempo real; 02 Viscosímetro;01 Tensiometro;
01 Eletrospinning NE 200.
Laboratório de Biologia Molecular – J011
Finalidade: Sala de preparação dos ensaios com extração de DNA, RNA e PCR.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 28,18 m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 02 BODs Marconi; 03 Freezer
Brastemp FF280; 01 Chuveiro de emergência.
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Sala de Cromatografia – J011
Finalidade: Atender às necessidades de conhecimento das biomoléculas por GC e HPLC.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 24,82 m²
Principais recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01PCR SPECTRUM 96; 01
Aparelho p/eletroforese, 01 Destilador millipore, 01Geladeira 280L; 01 Aparelho p/ cromatografia;
01 Aparelho coletor de fração; 01 Aparelho de Cromatografia gasosa; 01 Coletor VARIAN; 01 Zeta
Metter; 01 Leitor de elisa; 01 Transluminador KODAK.

Laboratório de Morfologia – J013
Compartilha da mesma sala do Laboratório de Morfologia: a Microscopia Óptica - área 15,00 m2,
Sala de preparação - área 5,31 m2, Microscopia de Fluorescencia- área 5,31 m2; Microscopia
Eletrônica de Varredura- área 10,65 m2, Sala da Bomba - 5,31 m2; Sala de Revelação - 8,23 m2.
Finalidade: Atender os estudos com Biologia Celular e Citoquímica.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 25,65 m²
Principais recursos: 06 microscópios óticos, ZEISS Standard 20; 01 Microscópio ótico NIKON H2;
07 Lupas estereoscópicas Dimex HEB 215; 01 Cabine de segurança química; 02 Sonicadores MA
099; 01 Sonicador FISATAM 720; 01 Refrigerador Brastemp; 01 Freezer Vertical, Brastemp; 01
Microscópio de Epifluorescência ZEISS; 01 Microscópio Eletrônico de Varredura JEOL (LV 5600).
Laboratório do Programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica
O programa de Pós-graduação em Psicologia Clínica conta com um espaço localizado no 7º andar
do bloco G4, no qual funcionam três laboratórios, descritos a seguir, que atendem às linhas de
pesquisa que compõem o programa: Família e Interação Social, Práticas Psicológicas Clínicas em
Instituições e Psicopatologia Fundamental e Psicanálise.

Laboratório de Família e Interação Social – LAFAM – G4 712
Tipo: Pesquisa.
Finalidades: apoiar os estudos da linha de pesquisa, Família e Interação Social; repensar o papel
da família no contexto amplo da comunidade, tendo em vista as novas formas de produção de
vínculos afetivos na contemporaneidade, os eventos estressantes que dificultam o funcionamento
da família bem como a relação dessa instituição com os demais sistemas sociais; estudar questões
relacionadas à gênero e sexualidades. Trabalha com diferentes perspectivas teóricas. Mantém uma
programação de seminários mensais e dá suporte às pesquisas em desenvolvimento.
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Laboratório de Psicologia Clínica Fenomenológica Existencial – LACLIFE – G4 712
Tipo: Pesquisa
Finalidade: Investigar fenômenos humanos vinculados à crise, ao sofrimento e ao desamparo;
explorar e aprofundar a reflexão teórico-metodológica da prática clínica, contribuindo para a
constituição do corpo teórico da psicologia clínica fenomenológica existencial; realizar reuniões
quinzenais abertas aos alunos das graduação, mestrado e doutorado; apresentar pesquisas e
discutir o andamento de teses e dissertações; refletir a problematização da teoria e da prática do
psicólogo clínico, em uma perspectiva fenomenológica existencial.

Laboratório de Psicopatologia Fundamental e Psicanálise – G4 712
Tipo: Pesquisa
Finalidades: Desenvolver pesquisas no âmbito da Psicopatologia Fundamental e da Psicanálise;
propiciar o debate dos projetos de pesquisa; promover seminários e eventos que contribuam para
questionamento do sofrimento contemporâneo e do estatuto da Psicanálise, enquanto corpo teórico
e de intervenção clínica.
Quantidade: 03
Área total (em m²): 91,00 m²
Principais recursos: Este espaço é subdividido em 5 cabines que abrigam 2 professores cada,
equipadas com (1) uma estante, (2) duas mesas com cadeiras, computadores, nobreak e telefone.
Na área externa às cabines, funcionam os laboratórios. Nesse ambiente, há (3) três estantes, uma
para cada laboratório e (8) oito computadores, (1) uma impressora jato de tinta e (1) um nobreak
que são usados pelos discentes. Os discentes têm, à disposição, escaninhos com chave onde
podem guardar seus livros e outros equipamentos necessários ao desenvolvimento de seus
trabalhos acadêmicos. O ambiente é climatizado.

Laboratórios e Museu de Arqueologia – Palácio da Soledade (Anexo s/n)
Museu – Palácio da Soledade: Rua Oliveira Lima. 824, Boa Vista, Recife
Nove Ambientes de Exposição Totalizando: 251,24m²
Principais recursos: 14 vitrines contendo materiais arqueológicos; Três projetores multimídia;
Sistema de Som ambiente (2 microfones sem fio); Sistema de Segurança contra Roubos; Sistema
de Segurança contra Incêndios; 3 desumidificadores de Ar; 6 aparelhos de ar-condicionado Split; 2
aparelhos de DVD; 1 Tela de Projeção.
Laboratório – Anexos do Palácio da Soledade (S/N)
Salas: 4
WC: 2 internos e 5 externos
Depósito: 1
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Área Total: 425,81m²
Principais recursos: 6 Computadores; 1 impressora laser; 1 impressora jato de tinta; Sistema de
Som ambiente (1 microfones sem fio); Sistema de Segurança contra Roubos; Sistema de
Segurança contra Incêndios; 3 desumidificadores de Ar; 4 aparelhos de ar-condicionado Split; 1
freezer marca Prosdócimo.

Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) – Bloco I
Quantidade: 01
Área total (em m²): 1.231,94 m²
Laboratórios de Informática
Quantidade: 06
Área total (em m²): 306,43 m²
OBS: os laboratórios contam com 02(dois) micros e uma impressora laser multifuncional
(Ricoh Afísio MP C2051) para impressão dos trabalhos acadêmicos dos alunos.

Laboratório I: ambiente com 53,40 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade de micros com acesso à internet: 11

Laboratório II: ambiente com 32,19 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade de micros com acesso à internet: 26
Laboratório III: ambiente com 50,00 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade de micros com acesso à internet: 25
Laboratório IV: ambiente com 25,62 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
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Quantidade de micros com acesso à internet: 15

Laboratório VI: ambiente com 72,61 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade de micros com acesso à internet: 36
Laboratório VII: ambiente com 72,61 m²
Laboratório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Acessível sem necessidade do uso do elevador e localizado em edifício com calçada
construída de acordo com as exigências da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Quantidade de micros com acesso à internet: 43

2 Salas de Apoio Pedagógico e de Atendimento aos Alunos
Sala de Multiuso
Quantidade: 19
Área total (em m²): 1.056,28 m²
Finalidade: Atender às necessidades de ensino, para realização de palestras; seminários e
conferências.
Bloco A –

Bloco B –

Bloco D –

Bloco G –

sala 107:

ambiente com 55,50 m².

sala 511:

ambiente com 78,85 m².

sala 205

ambiente com 27,93 m².

sala 004 (Espaço Loyola):

ambiente com 47,78 m².

sala 310:

ambiente com 42,74 m².

sala 711:

ambiente com 42,50 m².

sala 824:

ambiente com 73,53 m².

sala 722

ambiente com 8,43 m².

sala 113:

ambiente com 99,84 m².

sala 605:

ambiente com 35,00 m².

sala 102:

ambiente com 89,30 m².

sala 304B

ambiente com 12,94 m².

sala 303J

ambiente com 10,26 m².

sala 801:

ambiente com 89,30 m².

Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

208

Bloco G4 – sala 002:

ambiente com 89,30 m².

sala 004:

ambiente com 89,30 m².

sala 305:

ambiente com 89,30 m².

Bloco J –

sala 003:

ambiente com 7,48 m².

Bloco N –

sala 009 (Empresa Júnior Unicap):

ambiente com 67,00 m².

Salas de Docentes
Quantidade: 11
Área total (em m²): 524,69 m²
Bloco “A”
− Sala 207

Sala de docentes do Curso de Biologia

19,47 m²

− Sala 002

Sala de docentes dos CCBS

25,75 m²

− Sala 103

Sala de docentes dos CTCH

38,68 m²

Sala de docentes do CCT

89,78 m²

− Sala 304

Sala de docentes do CCJ

51,06 m²

− Sala 504

Sala de docentes do CCS

87,90 m²

Bloco “B”

Bloco “D”
− Sala 102
Bloco “G”

Bloco “G4” 7º andar
− Setor C

Sala de docentes do Mestrado em Linguagem

− Setor D

Sala de docentes do Mestrado em Teologia

− Setor E

Sala de docentes do Mestrado em Psicologia

49,60 m²
9,18 m²
58,23 m²

Bloco “G4” 8º andar
− Setor B

Sala de docentes do Mestrado em Direito

28,47 m²

− Setor D

Sala de docentes do Mestrado em Ciência da Religião

66,57 m²

Salas de Reuniões
Quantidade: 08
Área total (em m²): 175,31 m²
Bloco “B”
−

Sala 001

Sala de Reuniões do CCBS

25,00 m²

−

Sala 107C

Sala de Reuniões do CTCH

22,47 m²

Bloco “C”
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−

Sala 210B

Sala de Reuniões do NADD

13,93 m²

Bloco “G”
−

Sala 303

Sala de Reuniões do CCJ

13,86 m²

−

Sala 503

Sala de Reuniões do CCS

14,04 m²

Sala de Reuniões do Espaço Executivo

18,76 m²

Sala de Reuniões do CTI

49,32 m²

Sala de Reuniões da PRAC / PROCOM

17,93 m²

Bloco “G4" – 8º andar
−

Setor A

Bloco “I”
−

Sala 108

Bloco “R”
−

Sala 210B

Gabinetes individuais para docentes em pesquisa
Quantidade: 24
Área total (em m²): 271,49 m²
−

−

Bloco “G4” – 7º andar
01.

Gabinete A2

02.

Gabinete D3

03.

Gabinete D6

04.

Gabinete D1

05.

Gabinete D4

06.

Gabinete D7

07.

Gabinete D2

08.

Gabinete D5

09.

Gabinete D8

Bloco “G4” – 8º andar
01. Gabinete C1

02. Gabinete C7

03. Gabinete E2

04. Gabinete C2

05. Gabinete D1

06. Gabinete E3

07. Gabinete C3

08. Gabinete D2

09. Gabinete E5

010. Gabinete C5

011. Gabinete D5

012. Gabinete E6

013. Gabinete C6

014. Gabinete E1

015. Gabinete E7

Núcleo de Apoio aos Docentes e Discentes (NADD) – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 210

Área total (em m²): 85,76 m²
Contendo secretaria, sala de reunião, atendimento psicológico e banheiros.

Diretoria de Gestão Escolar (DGE) - Bloco R
Quantidade: 01
Área total (em m²): 764,85 m².
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador. Nas áreas de atendimento,
possui mobiliários adequados para o portador de necessidade especial, assim como espaço de
espera para cadeirante.
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Divisão de Ação Social (DAS) – Bloco B
Quantidade: 01
Área total (em m²): 104,83 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador. Na área de atendimento, possui
mobiliários adequados para o portador de necessidade especial, assim como espaço de espera
para cadeirante.
Intercâmbio – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 212

Área total (em m²): 22,84 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador.
Ouvidoria – A107
Finalidade: Atender as demandas de: queixas, criticas, soluções e denúncias, da Comunidade
Universitária.
Quantidade: 01
Área total (em m²): 56,57 m²

3 Salas de Apoio Administrativo
Secretarias dos Cursos
Quantidade: 12
Área total (em m²): 599,04 m²
Bloco “A”
− Sala 408

Secretaria de apoio aos laboratórios do CCS

45,56m²

Bloco “B”
− Sala 002
− Sala 104

Secretaria do CCBS
Secretaria do CTCH

50,13m²
52,35m²

Bloco “C”
− 207/208
− 310
− 302

Secretaria de Graduação
Secretaria de Pesquisa
Secretaria do EaD

39,01m²
27,65m²
20,45m²

Bloco “D”
− Sala 102B

Secretaria do CCT

56,79m²

Bloco G
− Sala 304
− Sala 503

Secretaria do CCJ
Secretaria do CCS

71,14m²
90,85m²
Plano de Desenvolvimento Institucional UNICAP 2017-2022

211

Bloco G4
− Sala 002
− Sala 007

Secretarias de Pós-Graduação
Secretaria Lato Sensu / Escola de Negócios
Secretaria Stricto Sensu

71,36m²
48,81m²

Bloco J
− Sala 019

Secretaria Setorial de Medicina

24,94m²

Coordenações dos Cursos (Sala dos Coordenadores)
Quantidade: 34
Área total (em m²): 353,64 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.
Bloco “B”
− Sala 003

− Sala 106

Coordenações do CCBS
Coordenação do Curso de Medicina
Coordenação do Curso de Enfermagem

8,54 m²
8,54 m²

Coordenação do Curso de Fisioterapia
Coordenação do Curso de Psicologia
Coordenação do Curso de Fonoaudiologia
Coordenação do Curso de Biologia

8,54 m²
7,45 m²
7,45 m²
7,45 m²

Coordenações do CTCH
Coordenação do Curso de Pedagogia
Coordenação do Curso de Letras
Coordenação do Curso de História
Coordenação do Curso de Teologia
Coordenação do Curso de Filosofia

11,75 m²
11,11 m²
11,75 m²
11,11 m²
11,75 m²

Coordenações do CCT
Coordenação do Curso de Engenharia
Coordenação do Curso de Arquitetura
Coordenação do Curso de Matemática
Coordenação do Curso de Física
Coordenação do Curso de Química
Coordenação do Curso de Ciência da Computação
Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental

9,70 m²
11,14 m²
11,96 m²
10,30 m²
11,02 m²
9,64 m²
11,96 m²

Coordenações do CCJ
Coordenação do Curso de Direito

9,75 m²

Bloco “D”
− Sala 102

Bloco “G” (G1, G2 e G3)
− Sala 304

Coordenações do CCS
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− Sala 401

Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda
Coordenação do Curso de Jogos Digitais
Coordenação do Curso de Jornalismo
Coordenação do Curso de Fotografia

8,77 m²
8,77 m²
8,77 m²
8,77 m²

− Sala 503

Coordenação do Curso de Serviço Social
Coordenação do Curso de Ciências Contábeis
Coordenação do Curso de Ciências Econômicas
Coordenação do Curso de Administração

10,71 m
10,71 m²
8,42 m²
10,71 m²

− 8º andar

Salas da Coordenação dos Mestrados e Doutorados
Coordenação do Programa em Ciências da Religião
Coordenação do Programa em Ciências da Linguagem
Coordenação do Programa em Direito
Coordenação do Programa em Psicologia Clínica
Coordenação do Programa em Processos Ambientais
Coordenação do Programa em Engenharia Civil

90,12 m²

Coordenação Setorial de Medicina

7,69 m²

− Sala 502

Bloco “J”
- Sala 019

Assessorias dos Centros/Cursos
Quantidade: 08
Área total (em m²): 89,31 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.
Bloco “B”
− Sala 003

Assessoria do CCBS

8,62 m²

− Sala 109

Assessoria do CTCH

11,71 m²

− Sala 816

Assessoria da Clínica de Psicologia

10,14 m²

Bloco “C”
− Sala 310

Assessoria de Pesquisa

4,93 m²

Bloco “D”
− Sala 102

Assessoria do CCT

10,30 m²

− Sala 303

Assessoria do CCJ

9,72 m²

− Sala 502

Assessoria do CCS

8,33 m²

Bloco “G”

Bloco “G4”
− Sala 303

Assessoria da Coordenação Geral de Pósgraduação para os Cursos Lato Sensu

25,56 m²
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Coordenação Escola de Negócios – Bloco G4
Quantidade: 01

Sala: 002

Área total (em m²): 8,64m²

Coordenação Geral de Estágio (CGES) – Bloco G
Quantidade: 01

Sala - 10

Área total (em m²): 35,34 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis sem necessidade de uso de elevador.

Coordenação Geral de Extensão – Bloco G
Quantidade: 01

Salas 004

Área total (em m²): 57,00 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador.
Coordenação Geral de Graduação – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 209

Área total (em m²): 19,22m²

Coordenação Geral de Pesquisa – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 310

Área total (em m²): 4,93 m²

Coordenação do EaD – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 302

Área total (em m²): 6,25m²

Coordenação Geral de Pós-graduação – Bloco G4
Quantidade: 01
Área total (em m²): 14,46m²
− Sala 002

Coordenação da Pós-graduação Lato Sensu

8,64 m²

− Sala 007

Coordenação da Pós-graduação Stricto Sensu

5,82 m²

4 Salas de Aula
Quantidade: 169
Área total (em m²): 11.968,79 m²
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Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador, com exceção das salas do 1° andar
do bloco J, que apenas possui acesso por escadas.
Bloco “A” – 23 salas – Área total de 1.353,65 m²
−

Salas: 104, 304 a 310, 409, 604, 605, 606, 612, 613, 704 a 706, 708 a 710, 804, 805 e 813.

Bloco “B” – 44 salas – Área total de 2.703,78 m²
−

Salas: 202 a 204 e 207 a 210, 302 a 307, 403 a 410, 502 a 505, 507 a 510, 603 a 611, 710, 712,
714 e 716, 718 e 720.

Bloco “D” – 10 salas – Área total de 808,93 m²
−

Salas: 204, 205, 302 a 305, 403 e 405, 606 e 013F.

Bloco “G” (G1, G2 e G3) – 66 salas – Área total de 5.913,83 m²
−

Salas: 204 a 212, 305 a 311, 402 a 414, 505 a 512, 601 a 612, 703 a 712 e 804 a 811.

Bloco “G4” – 19 salas - Área total de 858,69 m²
−

Salas: 501A, 501B, 502A, 502B, 503A, 503B, 504A, 504B, 505A, 505B, 601 a 609.

Bloco “J” – 07 salas - Área total de 329,91m²
−

Salas: 004, 110A, 110B, 105, 107, 108 e 109.

5 Auditórios
Quantidade: 07
Área total (em m²): 1.474,67 m²
−

Auditório Dom Helder - Bloco A: auditório com capacidade para 130 pessoas, com 202,26 m²
refrigerado por ar-condicionado do tipo janela.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.

−

Auditório do CTCH – Bloco B: auditório com capacidade para 70 pessoas, com 111,55 m²
refrigerado por ar-condicionado do tipo Split.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível por elevador.

−

Auditório Inácio Azevedo – Bloco B – 1º andar: auditório com capacidade para 300 pessoas,
com 224 m² refrigerado por ar-condicionado.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível por elevador.

−

Auditório G1 – Bloco G: auditório com capacidade para 193 pessoas, com 223,83 m²
refrigerado por ar-condicionado do tipo Split.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível por elevador.
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−

Auditório G2 – Bloco G: espaço dividido em 3 áreas totalizando 451,62 m², sendo um hall de
entrada, auditório com capacidade para 340 pessoas e uma sala de apoio.
Ambiente refrigerado por ar-condicionado do tipo Split.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível por elevador.

−

Auditório - Bloco J: auditório com capacidade para 150 pessoas, com 150,38 m² refrigerado
por ar-condicionado do tipo janela.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.

−

Auditório do Espaço Executivo: auditório com capacidade para 70 pessoas, com 111,03 m²
refrigerado por ar-condicionado do tipo Split.
Auditório com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível por elevador.

6 Salão Receptivo
Quantidade: 01
Área total (em m²): 266,35 m²

7 Reitoria e Pró-reitorias da Universidade
Reitoria – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 204

Área total (em m²): 147,11 m²

Pró-reitoria Acadêmica (Prac) – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 209

Área total (em m²): 76,95 m²
Pró-reitoria Administrativa (Prad) – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 105

Área total (em m²): 112,21 m²

Pró-reitoria Comunitária (Procom) – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 210

Área total (em m²): 91,92 m²

Sala do Instituto Humanitas – Bloco B
Quantidade: 01

Sala 008
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Área total (em m²): 64,92 m²

Sala da Pastoral – Bloco C
Quantidade: 01
Área total (em m²): 44,20 m²
Principais Recursos: Estão instalados os seguintes equipamentos: 01 videocassete, 01
televisores, 01 rádio gravador, 01 projetor de slides, 01 projetor multimídia, 01 tela de projeção, 01
micro system, 01 minigravador, 04 telefones, 01 aparelhos de ar-condicionado de janela, 01
geladeira, 01 máquina fotográfica, 04 armários 15 cadeiras, 04 mesas redondas, 08 poltronas, 02
birôs, 01 guilhotinas manuais, 01 violão, 01 pedestal para violão, 02 microcomputadores, 02
impressoras jato de tinta, 02 gravadores de Cd Rom.
Coordenação de Ação Comunitária (CAC) – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 205

Área total (em m²): 21,62 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis sem necessidade de uso de elevador.

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) – Bloco G
Quantidade: 01
Área total (em m²): 10,83 m²

8 Comissão Própria de Avaliação (CPA) – Bloco R
Quantidade: 01

Salas 213/214

Área total (em m²): 36,89 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004. Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador.

9 Assessorias da Universidade
Assessoria de Comunicação (Assecom) – Bloco R
Quantidade: 01

Sala - 117

Área total (em m²): 330,00 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
Assessoria de Planejamento e Avaliação (Asseplan) – Bloco R
Quantidade: 01

Salas – 215/216
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Área total (em m²): 54,86 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.
Assessoria de Relações Internacionais (Asserint) – Bloco R
Quantidade: 01

Sala - 211

Área total (em m²): 11,45 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.

Assessoria Jurídica (Assejur) – Bloco G
Quantidade: 01

Sala - 201

Área total (em m²): 77,45 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível com necessidade de uso de elevador.
10 Diretoria dos Centros
Quantidade: 05
Área total (em m²): 76,21 m²
Bloco “B”
− Sala 002

Diretoria do CCBS

8,40 m²

− Sala 109

Diretoria do CTCH

16,21 m²

Diretoria do CCT

15,65 m²

− Sala 303

Diretoria do CCJ

17,90 m²

− Sala 502

Diretoria do CCS

18,05 m²

Bloco “D”
− Sala 105
Bloco “G”

11 Espaço de Convivência
Quantidade: 06
Área total (em m²): 366,61 m²
4 Espaços de Convivência para os discentes, medindo 228,22 m² e 2 Espaços de Convivência para
os funcionários, medindo 138,39 m².
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
−

Bloco “B”
Sala 205 –

sala de convivência dos alunos

27,93 m²
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Sala 308 –
−

110,68m²

sala de convivência dos alunos

33,27m²

convivência dos Funcionários

99,62m²

convivência dos Funcionários

38,77m²

Bloco “C”
Sala 108 –

−

sala de convivência dos alunos

Bloco “J”
Sala 015 –

−

56,34 m²

Bloco “G”
Sala 812 –

−

sala de convivência dos alunos

Bloco “E”
Sala 010 –

12 Biblioteca Central – Bloco M
Salas de Computação
Quantidade: 04
Área total (em m²): 184,32 m²
1) Sala de computação A: Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações
da Norma Brasileira NBR 9050:2004. Acessíveis com necessidade de uso de elevador. Salas
dimensionadas com a quantidade de estações de trabalho para atender às pessoas com
necessidades especiais e contendo mobiliário com alturas, áreas de aproximação e circulação
de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
2) Sala de computação B: Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações
da Norma Brasileira NBR 9050:2004. Acessíveis com necessidade de uso de elevador. Salas
dimensionadas com a quantidade de estações de trabalho para atender às pessoas com
necessidades especiais e contendo mobiliário com alturas, áreas de aproximação e circulação
de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
3) Sala de computação C: Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações
da Norma Brasileira NBR 9050:2004. Acessíveis com necessidade de uso de elevador. Salas
dimensionadas com a quantidade de estações de trabalho para atender às pessoas com
necessidades especiais e contendo mobiliário com alturas, áreas de aproximação e circulação
de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
4) Sala de computação D: Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações
da Norma Brasileira NBR 9050:2004. Acessíveis com necessidade de uso de elevador. Salas
dimensionadas com a quantidade de estações de trabalho para atender às pessoas com
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necessidades especiais e contendo mobiliário com alturas, áreas de aproximação e circulação
de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Sala de TV e Vídeo
Quantidade: 01
Área total (em m²): 92,16 m²

13 Divisão de Recursos Humanos (DRH) – Bloco R
Quantidade: 01
Área total (em m²): 226,55 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.
14 Divisão de Programação Acadêmica (DPA) – Bloco R
Quantidade: 01
Área total (em m²): 49,78 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessível com necessidade de uso de elevador.

15 Salas de Apoio à Gestão Administrativa
Salas de infraestrutura
Quantidade: 18
Área total (em m²): 255,21 m²
Salas onde estão localizadas as centrais de ar-condicionado, salas de servidores de rede de
informáticas, subestações, casa de bombas.
Divisão de Manutenção Predial (DMP) – Bloco C
Quantidade: 01
Área total (em m²): 119,08 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
Setor de Engenharia e Arquitetura (Sear) – Bloco T
Quantidade: 01
Área total (em m²): 37,48 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
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Divisão Econômico-Financeira (DEF / SECON) – Bloco R
Quantidade: 01
Área total (em m²): 104,90 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com necessidade de uso de elevador.
Setor Patrimonial (Sepat) – Bloco T
Quantidade: 01
Área total (em m²): 55,53 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
Divisão de Suprimento (DSU) – Bloco S
Quantidade: 01
Área total (em m²): 127,94 m²

Oficinas – Bloco F
Quantidade: 01
Área total (em m²): 841,39 m²
Dividida em oficinas mecânicas, de móveis, elétrica, hidráulica, climatização e áudio e vídeo.
16 Outras Instalações
Capela
Quantidade: 01
Área total (em m²): 215,84 m²
Ambientes com x’ de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR 9050:2004,
acessíveis através de rampa.

Centro Cultural
Quantidade: 01
Área total (em m²): 343,56 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004.
Madrigal Lindbergh Pires – Bloco C
Quantidade: 01

Sala 206

Área total (em m²): 21,62 m²
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Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis sem necessidade de uso de elevador.
Complexo Esportivo – Campus Nóbrega
Quantidade: 01
Área total (em m²): 1.989,49 m²
Complexo esportivo coberto localizado no Campus Nóbrega, que compreende 01 quadra
poliesportiva para futsal, basquete, voleibol e handbol e vestiários.
01 anexo com áreas destinadas a Judô, musculação, tênis de mesa, jogos de mesa, sala para
técnicos, secretaria e coordenação.

Ginásio Coberto – Bloco Q
Quantidade: 01
Área total (em m²): 477,21 m²

Diretório Central do Estudantes – DCE / DA’s – Bloco K (Rua Eduardo de Carvalho, 81/89)
Quantidade: 01
Área total (em m²): 291,33 m²
Ambiente com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis com rampas e sem necessidade de uso de elevador.

Estacionamento
Quantidade: 03
Área total (em m²): 20.544,00 m²
Ambientes acessíveis sem necessidade de uso de elevador e com vagas exclusivas para portadores
de necessidades especiais.
−

01 Estacionamento para uso exclusivo dos discentes, administrado pela Universidade, com
9.182,00 m² de área, com capacidade para 506 carros e 40 motos. (Rua Almeida Cunha)

−

01 Estacionamento para uso exclusivo dos docentes e funcionários, administrado pela
Universidade, com 6.562,00 m² de área, com capacidade para 220 carros e 30 motos. (Rua do
Príncipe)

−

01 Estacionamento para uso exclusivo dos docentes e funcionários, administrado pela
Universidade, com 4.800,00 m² de área, com capacidade para 220 carros. (Campus Nóbrega)

Gráfica – FASA – Bloco E
Quantidade: 01
Área total (em m²): 1.199,18 m²
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Loja – FASA – Bloco A
Quantidade: 01

Sala 018

Área total (em m²): 19,40 m²

Livraria – SBS – Bloco A
Quantidade: 01

Sala 001

Área total (em m²): 170,92 m²

Liceu de Artes e Ofícios – Campus Nóbrega
Quantidade: 01
Área total (em m²): 6.886,54 m²

Posto Bancário
Quantidade: 02
Área total (em m²): 167,39 m²
− Posto bancário do Santander – Bloco A
− Posto bancário do Itaú – Bloco G

34,40 m²
132,99 m²

Posto Médico – Bloco C
Quantidade: 01
Área total (em m²): 68,96 m²

Sala dos Conselhos – Bloco R
Quantidade: 01

Sala 206

Área total (em m²): 60,82 m²

Áreas de Circulação
Quantidade: 01
Área total (em m²): 9.709,23 m²
Ambientes com área de circulação de acordo com as recomendações da Norma Brasileira NBR
9050:2004, acessíveis sem necessidade de uso de elevador.
Banheiros no Campus
Quantidade: 247
Área total (em m²): 2.892,49 m²
Na totalidade, são 247 banheiros distribuídos em todas as edificações do Campus, totalizando 578
bacias sanitárias e 110 chuveiros.
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Em cada banheiro, existe um Box, peça sanitária e barra de apoio de acordo com as recomendações
da Norma Brasileira NBR 9050:2004.
Vestiários
Quantidade: 05
Área total (em m²): 84,24 m² (78,57 m² + 5,67 m²)
Na totalidade, são 4 vestiários distribuídos em todas as edificações do campus, totalizando 12
bacias sanitárias e 16 chuveiros. Existe ainda 1 vestiário do NPCIAMB como local de troca de EPI
(uso de jalecos).

Copas no Campus
Quantidade: 53
Área total (em m²): 280,51 m²
Copas distribuídas em diversos setores do Campus da Universidade.
FONTE: Sear/Prad

RESUMO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA – 2017
a. Áreas do campus universitário
Terrenos
Rua do Príncipe, 526
Rua Nunes Machado, 42 e
Rua do Príncipe, 643

m2

Edificações

16.252,00

Blocos A, B, C, D, E, e Q, Capela,
Centro Cultural

5.200,08 Blocos I e J

Rua Afonso Pena, 178

13.048,35 Blocos G, R e Biblioteca Central

Rua Almeida Cunha s/n°

12.381,16 Oficinas

Rua Afonso Pena, 104

79,05

Laboratório de Análises Físicas de
Componentes Construtivos

m2
22.865,22
3.277,85
28.208,20
1.914,93
141,63

Rua Afonso Pena, 88

156,15 Depósito do Patrimônio

156,15

Rua Gal. José Semeão, 103

360,00 DSU – Divisão de Suprimentos

127,94

TOTAL (A)

47.476,79

56.691,92

FONTE: Sear/DMP/Prad
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b. Áreas fora do campus universitário
Terrenos

m2

Edificações

m2

Rua Afonso Pena, 249

691,25 ASTEPI

679,57

Rua Afonso Pena, 179

236,25 SEAR / SEPAT

207,34

Rua Dom Manuel Pereira, 104

458,25 Juizado Especial

Rua Almeida Cunha, 352

360,00 Empresa Júnior

Praça da República

2.202,38 Sem uso definido

275
257,87
2.942,55

Rua Eduardo de Carvalho, 89

390,00 DCE/ DA’s

277,65

Rua Eduardo de Carvalho, 32

378,00 Sementeira para paisagismo

178,00

Rua Oliveira Lima, 820

24.106,25 Campus e Edificações do Nóbrega

17.778,05

TOTAL (B)

28.822,38

22.596,03

TOTAL GERAL (A + B)

76.299,17

79.287,95

FONTE: Sear/DMP/Prad
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