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APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) abrange o período 2021
a 2025, e está em consonância com a legislação da educação superior e com os atos
normativos do MEC e do CNE, com destaque para o Decreto Federal n° 9.235, de 15 de
dezembro de 2017.
Este PDI foi construído para aportar à visão dos membros da Mantenedora da
Instituição no sentido de qualificação do Centro Universitário ITOP e desenvolvimento de
suas atividades. Foi debatido e aprovado pelo Conselho Superior e serve como ponto de
partida para as decisões estratégicas institucionais.
Nele são elencados todos os elementos constitutivos previstos na regulação, com
destaque para o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os objetivos, metas e ações
para o período de vigência do Plano.
Este novo referencial filosófico está expresso no Projeto Pedagógico Institucional
e em diversas partes do presente Plano de Desenvolvimento Institucional.
Desta forma, o Centro Universitário ITOP declara seu compromisso com a
educação superior com qualidade e com este PDI, no sentido de viabilizá-lo
integralmente.
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1

PERFIL INSTITUCIONAL

1.1 Descrição da Instituição

1.1.1 Mantenedora
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA.
CNPJ: 07.919.717/0001-80.
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil
Quadra ACSU-SE 40 Conjunto 02 lote 16
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP 77.500-000.

1.1.2 Mantida
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP
Quadra ACSU-SE 40 Conjunto 02 lote 16
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP 77.500-000.

1.1.3 Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição
A Faculdade ITOP foi credenciada pela Portaria MEC 1.449 de 11/11/2008
Publicação no Diário Oficial Nº 231, de 27/11/2008.
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Recredenciada pela Portaria Nº 432, de 29 de abril de 2015. DOU nº 81 de
30/04/2015.2017.
A Faculdade foi credenciada para oferta de ensino EAD, pela Portaria Nº. 1506 de
29/08/2019, Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 30/08/2019.
O Centro Universitário ITOP (UNITOP) foi Credenciado pelo Parecer CNE/CES
599/2021, por transformação da Faculdade ITOP, nos termos da Resolução CNE/CES
nº 1/2010, alterada pela Resolução CNE/CES nº 2/2017.
O Centro Universitário ITOP e o Centro Avançado de Ensino ITOP são mantidos
pelo INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA,
com finalidade lucrativa, com sede e foro na cidade de Palmas (TO), inscrito no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o nº. 07.919.717/0001-80,
ANOS 2006 e 2007:
O Projeto Educacional do Grupo ITOP nasceu com a criação do Instituto
Tocantinense de Pós-graduação – ITOP, que foi constituída para ofertar cursos de Pósgraduação para servidores do estado que necessitavam de progressão. Em fevereiro de
2006 foi firmado um Convênio Educacional com a Faculdade Albert Einstein de BrasíliaDF, para ofertas, em parceria, de cursos de Pós-graduação. No mesmo ano, o ITOP
firmou parceria com o SEBRAE, para seu projeto, e iniciou suas atividades nas
estruturas daquele órgão de fomento. Em 2007, já com um número expressivo de alunos
e com um projeto arrojado, o Instituto Tocantinense de Pós-graduação – ITOP, constitui
uma nova empresa chamada Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa
Ltda., que teve como mantida a Faculdade ITOP, sigla que já estava forte no estado
devido aos cursos de Pós-graduação ofertada. No mesmo ano, inseriu, junto ao MEC, os
projetos para Credenciamento da IES e Autorização dos Cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Pedagogia e Letras.
ANO 2008:
A Faculdade ITOP foi credenciada pela Portaria MEC 1.449 de 11/11/2008
Publicação no Diário Oficial Nº 231, de 27/11/2008, com os cursos de Bacharelado em
Administração, Autorizado pela Portaria Nº. 1.016 de 04/12/2008, Publicação no Diário
Oficial Nº. 238 de 08/12/2008, curso de Bacharelado de Ciências Contábeis, autorizado
pela Portaria Nº. 1.017 de 04/12/2008, Publicação no Diário Oficial Nº. 238 de
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08/12/2008 e Curso de Licenciatura em Pedagogia, autorizado pela Portaria Nº. 1.052 de
11/12/2008, Publicação no Diário Oficial Nº. 142 de 12/12/2008.

ANO 2009:
Iniciou suas atividades em 09/02/2009 e, no seu primeiro vestibular, chegou a ser,
em seu processos seletivos, um dos mais concorridos nos cursos oferecidos e entre as
instituições privadas de Palmas, pois iniciava com um projeto muito forte de inserção
social em que o objetivo foi propor mensalidade a preços populares e mantendo a
qualidade de ensino, a IES oportunizou a várias pessoas que estavam fora da sala de
aula principalmente por não terem condição financeiras de arcar com mensalidades
altas, a poder fazer um curso superior. No mesmo ano, a Faculdade ITOP implantou seu
programa de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de especialização com 10 cursos,
formando uma grande parcela de profissionais do estado do Tocantins e de outros
estados que havia terminado o ensino superior, contribuindo sobremaneira com
sociedade tocantinense, preparando profissionais que alavanquem o crescimento
intelectual dos seus devidos locais de origem, especialmente do Tocantins e
minimizando as demandas que existiam no mercado de trabalho.
ANO 2010:
No ano de 2010 a Faculdade implantou o curso de Licenciatura em Letras
(Português/Inglês e respectivas literaturas), autorizado pela Portaria Nº. 109 de
02/01/2010, Publicação no Diário Oficial Nº. 23 de 03/02/2010, que completou o leque de
cursos de graduação que foram pensados inicialmente como forma de fortalecimento de
Palmas, que por ser a capital do estado é a uma das cidades que mais cresceu no país
segundo o IBGE, necessitava de cursos de bacharelados (Administração e Ciências
Contábeis) para dar suporte aos órgãos públicos federal, estadual e municipal, que aqui
estão centralizados e as empresas comerciais e industriais que aqui si instalaram, bem
como os cursos de Licenciaturas (Letras e Pedagogia) que proporcionariam suporte as
Instituições de ensino da Educação Básica do Estado. No mesmo ano a mantenedora
(INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA)
atendendo a outra demanda de mercado, ampliou seu campo educacional criando uma
segunda

mantida

o

Centro

Avançado

de

Ensino

ITOP

Credenciada

pela

PORTARIA/SECT nº 117 de 18/06/2010 (Publicando no Diário Oficial nº 3.169 de
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01/07/2010) ofertando os cursos: Técnico em enfermagem (Autorizado pela Resolução
nº 78, de 18/06/2010, Publicando no Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010) para suprir
uma demanda de mercado dos hospitais, clínicas, posto de saúde, pronto atendimento,
consultórios e outros, Técnico em Segurança do Trabalho (Autorizado pela Resolução nº
77, de 18/06/2010, Publicando no Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010) para atender, na
sua grande maioria construtoras e industrias e Técnico em Informática (Autorizado pela
Resolução nº 76, de 18/06/2010, Publicando no Diário Oficial nº 3.169 de 01/07/2010)
para atender todo comércio em geral. Pensando na responsabilidade social que a
Mantenedora tem com o Estado, criou ainda em 2010 um Programa de Televisão
chamado PROGRAMA educAÇÃO, com o objetivo de informar a sociedade todas as
ações de educação que estavam sendo desenvolvidas no estado e na IES, abordando
temas

como

educação

profissionalizante

de

infantil,

nível

ensino

técnico,

fundamental,

ensino

superior,

ensino

médio,

pós-graduação,

ensino
eventos

educacionais, lançamento de livros e outros, transmitido pela Rede Sat Tocantins uma
TV pública do estado que atinge os 139 municípios do estado, sendo gravado em um
estúdio próprio implantado dentro da Faculdade, encerrado suas atividades no ano de
2012 devido a nova gestão política de estado que mudou a finalidade da emissora
publica (Rede Sat Tocantins).
ANO 2011:
No ano de 2011, a Faculdade implantou o seu programa de extensão
universitária, criando alguns cursos de extensão que atendessem aos nossos alunos
bem como a sociedade e que permanecem até a presente data, sendo destaque em um
dos seus projetos de inclusão de índios da etnia Xerente no ensino superior. Ainda em
2011, o Centro Avançando de Ensino criou os Cursos Técnicos em Radiologia
(Autorizado pela Resolução nº 104, de 23/07/2011, publicado no Diário Oficial nº 3.484
de 14/10/2011) para atender as demandas da saúde de Palmas e Região e Técnico em
Vendas Autorizado pela Resolução nº 57, de 17/06/2011, publicando no Diário Oficial nº
3.416 de 05/07/2011, para atender o acelerado crescimento do comércio da Capital e
cidades circunvizinhas.
ANO 2012:
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No ano de 2012 ocorreu o reconhecimento do curso de Licenciatura em
Pedagogia através portaria n° 264, de 16 de novembro de 2012. Publicação no Diário
Oficial Nº 223, de 20/11/2012. Reconhecimento do Curso de Ciências Contábeis pela
portaria n° 273, de 14 de dezembro de 2012, publicação no Diário Oficial Nº 246, de
19/12/2013. Reconhecimento de Curso de Administração, Portaria Nº. 220 de
01/11/2012, data de Publicação: 06/11/2012
ANO 2013:
No ano de 2013 ocorreu a Renovação de Reconhecimento do curso de
Administração pela portaria n° 704, de 18 de dezembro de 2013, publicação no Diário
Oficial Nº 246, de 19/12/2013. A autorização dos Cursos Tecnológico em Gestão Pública
Aut. Portaria Nº 427 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 170 de 03/09/2013,
Logística Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 169 de
02/09/2013, Marketing Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial
Nº. 169 de 02/09/2013, Segurança do Trabalho Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013,
publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013 e Bacharel em Serviço Social Aut.
Portaria Nº 405 de 30/08/2013, publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 02/09/2013.

ANO 2014:
No ano de 2014, a Faculdade ampliou suas instalações físicas, onde saiu de 10
para 50 salas de aula, investiu em compra livros, um novo laboratório de informática,
melhoria em todas as salas de aula com quadros de vidros, climatizadas, carteiras
estofadas, computadores e datashow, com rede de internet sem fio wireless em todas as
salas, novo Software de Sistema de Gestão educacional para atender comunidade
acadêmica, contratação de novos professores, programa de bolsas de estudo próprio da
IES para discentes, docentes e corpo técnico, aquisição de uma área de 6000m² onde já
estão sendo elaborados os projetos para construção do Prédio próprio da Faculdade
com 3 andares e mais 110 salas e outros unidades administrativas.
ANO 2015:
Com um projeto inovador, a Faculdade ITOP foi Re-credenciada pela Portaria Nº
432, de 29 de abril de 2015, DOU nº 81 de 30/04/2015. Também no mesmo ano foi dado
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início a Política de Capacitação e Formação Continuada para Docente e Técnico
Administrativo da Faculdade, onde foi ofertada bolsa de estudo integral na IES, para
cursos de Graduação e Pós-graduação Lato Sensu.

ANO 2016:
No ano de 2016 ocorreu o reconhecimento do curso Letras atendendo a
solicitação de alteração de Letras- Português/Inglês e respectivas literaturas para Letras
com Habilitação em Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas pela portaria n° 54, de
09/03/2016, publicação no Diário Oficial Nº 47, de 10/03/2016. No mês de novembro de
2016, foi Publicado pelo INEP, o IGC da Faculdade ITOP, com Conceito 4, senda única
a alcançar esta nota no Tocantins, ficando como a IES mas bem avaliada no Estado do
Tocantins. Também em 2016 implantou-se curso de Bacharelado em Enfermagem
através da Portaria nº 214 de 23/06/2016, publicação no Diário Oficial de Nº 120 de
24/06/2016.

ANO 2017:
No ano de 2017 a Faculdade implantou o curso de bacharelado em Engenharia
civil, autorizado pela Portaria Nº. 866 de 08/08/2017, Publicação no Diário Oficial Nº. 152
de 09/08/2017. No mês de novembro de 2017, foi Publicado pelo INEP, o IGC da
Faculdade ITOP, com Conceito 4, ficando pelo SEGUNDO ano consecutivo como a IES
melhor avaliada no Estado do Tocantins. Em Novembro de 2017, foi celebrado o Termo
de Cooperação entre a Faculdade ITOP, a Fundação Universidade Federal do Tocantins
– UFT e Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins – FAPTO, como o
objetivo de inclusão dos Docentes da Faculdade ITOP, no Programa de Mestrado
Profissional em Educação, com IES Cooperada, prevista na Política de Capacitação
Docente e Formação Continuada da Faculdade. No ano de 2017 a Faculdade teve a
renovação de Reconhecimento de Administração Portaria Nº. 269 de 03/04/2017,
Publicação no Diário Oficial Nº. 65 de 04/04/2017 e renovação de Reconhecimento de
Ciências Contábeis Portaria Nº. 935 de 24/08/2017, Publicação no Diário Oficial Nº. 164
de 25/08/2017.
ANO 2018:
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Em 2018, a IES criou o Programa de WEBTV chamado CANAL ITOP, que está
proporcionando à Comunidade Acadêmica a oportunidade acessar vários conteúdos
ligados ao mundo universitário. No mês de dezembro de 2018 foi Publicado pelo INEP, o
IGC da Faculdade ITOP, com Conceito 4, ficando, pelo TERCEIRO ano consecutivo,
como a IES melhor avaliada no Estado do Tocantins. No ano de 2018 a Faculdade teve
a renovação de Reconhecimento de Pedagogia Portaria Nº. 918 de 27/12/2018,
Publicação no Diário Oficial Nº. 249 de 30/12/2018 e Reconhecimento de Gestão Pública
pela Portaria Nº. 877 de 17/12/2018, Publicação no Diário Oficial Nº. 243 de 19/12/2018.
ANO 2019:
Em 2019, a Faculdade ITOP, obteve o Credenciamento EAD, Portaria Nº. 1506 de
29/08/2019, Publicação no Diário Oficial Nº. 169 de 30/08/2019 para ofertar ensino na
modalidade EAD, e também e autorização dos cursos de Administração EAD e
Pedagogia EaD, Portaria Nº 1010 de 20/05/2019, publicada no Diário Oficial da União nº
96 de 21/05/20179. Em 2019; Obteve também o Reconhecimento do Curso Segurança
no Trabalho, Portaria nº 427, de 10 de setembro de 2019. DOU nº 176, de 11/09/2019;
Reconhecimento do Curso de Logística. Portaria nº 427, de 10 de setembro de 2019.
Duo nº176, de 11/09/2019; Recebeu a Comissões de Avaliadores do INEP/MEC para
Renovação de Recredeciamento da Faculdade ITOP obtendo o Conceito 4;
Reconhecimento de Cursos: Recursos Humanos e Serviço Social, ambos obtendo o
Conceito 4, aguardando as publicações da Portaria.

Foi Re-Credenciada o Centro

Avançado de Ensino com conceito 5, Portaria-SEDUC Nº. 1449 de 12/06/2019.

ANO 2020:
Em 2020, a Faculdade inaugurou seu Complexo do Corpo e Saúde, construído
em terreno próprio da Faculdade ITOP um prédio com 3.000m², com mais 16 salas de
aula, contendo Academia, Sala de Dança, Studio de Pilates e Quadra Coberta
Poliesportiva e Quadra de Areia. Toda obra construída em um terreno próprio da IES.
Foi entregue aos Cursos: Laboratório de Microscopia Microbiologia, Parasitologia e
Imunologia; Laboratório de Materiais de Construção; Ambulatório de Saúde da Mulher;
Laboratório de Semiologia e Semiotécnica; Laboratório de Química, Bioquímica e
Bromatologia; Laboratório de Urgência e Emergência; Sala de Fisiologia e Avaliação
Física, Biblioteca; Laboratório de Desenho Técnico; Laboratório de Informática; Sala de
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Metodologia Ativas (360 graus); Brinquedoteca e; Laboratórios de Estética e Cosmética.
Ainda no mesmo ano tivemos a Renovação de Reconhecimento dos Cursos de
Administração e Ciências Contábeis (Renovação de Reconhecimento Portaria Nº 208,
de 25 de junho de 2020 - DOU Nº 128, de 07/07/2020).
Em final de 2020, a Mantenedora recebeu o credenciamento e autorização para
funcionamento do Colégio ITOP, Portaria-SEDUC Nº 1640, de 11 de dezembro de 2020.
Publicado Diário Oficial nº 5747 de 16/12/2020.
Também no ano de 2020, a Faculdade ITOP recebeu autorização para os cursos de
Bacharelado em Biomedicina (Portaria nº 127 de 27/04/2020, Publicação no Diário
Oficial em 29/04/2020), Farmácia (Portaria nº 63 de 03/04/2020, Publicação no Diário
Oficial em 05/03/2020), Fisioterapia (Portaria nº 127 de 27/04/2020, Publicação no Diário
Oficial em 29/04/2020) e Nutrição (Portaria nº 127 de 27/04/2020, Publicação no Diário
Oficial em 29/04/2020).
ANO 2021:
Em 2021 a Faculdade ITOP recebeu autorização para o curso tecnológico em
Estética e Cosmética (Portaria nº 127 de 27/04/2020, Publicação no Diário Oficial em
29/04/2020).
Também nesse ano, por meio do Parecer CNE/CES 599/202, a Faculdade ITOP
recebeu Credenciamento

do

Centro

Universitário

ITOP (UNITOP),

por

transformação da Faculdade ITOP, com sede no município de Palmas, no estado do
Tocantins. Voto do Relator: Nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2010,
alterada

pela

credenciamento

Resolução CNE/CES
do

Centro

nº

Universitário

2/2017,

voto

favoravelmente

ao

ITOP (UNITOP), por transformação da

Faculdade ITOP, com sede na Quadra ACSUSE 40, Conjunto 2, Lote 16, s/n, Centro, no
município de Palmas, no estado do Tocantins, observando-se tanto o prazo de 5 (cinco)
anos, conforme dispõe a Portaria Normativa MEC nº 1, de 3 de janeiro de 2017, quanto
a exigência avaliativa prevista no Decreto nº 9.235/2021. Decisão da Câmara:
APROVADO por unanimidade. Publicação no Diário Oficial da União Nº 26, na segundafeira, 7 de fevereiro de 2022.
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ANOS FUTUROS:
Para os próximos anos o UNITOP pretende expandir seus cursos EAD e
presenciais, além da ampliação de sua estrutura física.

CONCEITO INSTITUCIONAL (CI) ATUAL............................................... ano 2021
ATO

LEGAL

DE

CREDENCIAMENTO

COMO

CENTRO

UNIVERSITÁRIO..............................................................................................................01
ANO
2021

CI
5

CURSO

ÚLTIMO ATO LEGAL

CREDENCIAMENTO CENTRO
UNIVERSITÁRIO

Parecer CNE/CES 599/202

STATUS

LOCAL DA
OFERTA

Credenciado

Palmas - TO

ATO LEGAL DE CURSOS RECONHECIDOS PRESENCIAIS........................10
ATO LEGAL DE CURSOS AUTORIZADOS PRESENCIAIS............................06

CURSO
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ENFERMAGEM
ESTÉTICA E COSMÉTICA
GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
GESTÃO PÚBLICA
LETRAS – PORTUGUÊS
LOGÍSTICA
PEDAGOGIA
SEGURANÇA NO
TRABALHO
SERVIÇO SOCIAL
BIOMEDICINA
ENGENHARIA CIVIL
FARMÁCIA

ÚLTIMO ATO LEGAL
Renovação de Reconhecimento Portaria Nº 208, de 25 de
Junho de 2020 - DOU Nº 128, de 07/07/2020.
Renovação de Reconhecimento Portaria Nº 208, de 25 de
Junho DE 2020 - DOU Nº 128, de 07/07/2020.
Reconhecimento Portaria Nº129, de 30/04/2020.
Publicação no Diário Oficial de Nº 81,de 04/05/2020.
Autorizado Portaria Nº 824, de 05/08/2021. Publicação no
Diário Oficial de Nº 824, de 05/08/2021.
Reconhecimento Portaria Nº584, de 20 de Dezembro
de 2019. DOU Nº 247, d e 23 d e Dezembro d e 2019.
Reconhecimento
Portaria
Nº877, de 17 de
Dezembro de 2018. DOU Nº 243, de 19/12/2018.
Reconhecimento Portaria n° 54, de 09/03/2016. Publicação
no Diário Oficial de nº 47, de 10/03/2016.
Reconhecimento Portaria Nº427, de 10 de Setembro
de 2019.DOU Nº 176, DE 11/09/2019.
Renovação de Reconhecimento Portaria Nº 917, de 27 de
Dezembro de 2018, DOU Nº 249, DE 28/12/2018.
Reconhecimento Portaria Nº427, de 10 de Setembro
de 2019. DOU Nº 176, DE 11/09/2019.
Reconhecimento Portaria Nº575, de 18 de Dezembro de
2019. DOU Nº 245, DE 19 de DEZEMBRO DE 2019.
Autorizado Portaria Nº 127, de 27/04/2020. Publicação no
Diário Oficial de Nº 81, de 29/04/2020.
Autorizado Portaria Nº- 866, de 8/08/2017. Publicação No
Diário Oficial De Nº 152, de 09/08/ 2017.
Autorizado Portaria Nº 63, de03/03/2020. Publicação no
Diário Oficial de Nº 44, de 05/03/2020.

STATUS

LOCAL DA
OFERTA

Reconhecido

Palmas - TO

Reconhecido

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas – TO

Autorização

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas – TO

Reconhecido

Palmas - TO

Reconhecido

Palmas - TO

Reconhecido

Palmas - TO

Autorização

Palmas - TO

Autorização

Palmas - TO

Autorização

Palmas - TO
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FISIOTERAPIA
MARKETING
NUTRIÇÃO

Autorizado Portaria Nº 127, de 27/04/2020. Publicação no
Diário Oficial de Nº 81, de 29/04/2020.
Aut. Portaria Nº 405 de 30/08/2013. Publicação no Diário
Oficial de nº. 169 de 02/09/2013.
Autorizado Portaria Nº 127, de 27/04/2020. Publicação no
Diário Oficial de Nº 81, de 29/04/2020.

Autorização

Palmas – TO

Autorização

Palmas – TO

Autorização

Palmas – TO

A performance do Centro Universitário ITOP é de uma instituição sólida, como se
observa no quadro, sendo a Instituição que vem crescendo e consolidando seus cursos
sempre obtendo com boas avalições.
O Centro Universitário ITOP tem por objetivo ofertar cursos superiores de
Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), de Pós-Graduação e Extensão,
com o intuito de formar profissionais e/ou aprimorar o conhecimento daqueles que já
atuam no mercado.
A Mantenedora coloca o seu patrimônio à disposição da mantida, que é por esta
administrada de pleno direito, nos limites da Lei e das resoluções específicas.
O Centro Universitário ITOP baseia-se no seu Estatuto, na legislação federal e
nas normas complementares estabelecidas pela Administração Superior da Instituição.
O Centro Universitário ITOP é uma instituição que tem compromisso com o saber
de transformação, com a cidadania, com a cidade e seu entorno. Este compromisso se
cumprirá ao ofertar cursos absolutamente relacionados à conjuntura e a seus
desdobramentos.
Paralelamente ao desenvolvimento dos seus cursos de graduação, o Centro
Universitário ITOP ofertará cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em diversas áreas.
Implantará e desenvolverá, também, projetos de Extensão nas áreas de Ciências
Humanas e Sociais, sendo alguns em parceria com a comunidade onde está inserida.
Desse modo, a inserção regional do Centro Universitário ITOP se faz cogente e,
cada vez mais a Instituição, procurará fortalecer esta conjuntura, quando dimensiona no
seu PDI a abertura de cursos, para consolidar o seu projeto acadêmico.
O Centro Universitário ITOP nasce com o compromisso de ser reconhecida por
seus alunos e da comunidade local de modo geral. Com seu Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI elaborado para o quinquênio (2021 a 2025), a Instituição planeja
contribuir ainda mais para satisfazer a demanda por formação profissional que cresce
com o número de alunos que concluem o ensino médio e desejam ingressar no mercado
de trabalho.
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O Centro Universitário ITOP engaja-se, assim, no processo de desenvolvimento,
que se verifica na região e ocupa, com empenho e dedicação, as oportunidades criadas
por uma sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua participação no
cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos privados e a
modernização do Estado criam solicitações e estímulos nas áreas da produção e do
conhecimento.
As perspectivas de crescimento do Estado do Tocantins promoveram a
sensibilização dos mantenedores que, ao conceber o Centro Universitário ITOP, no seu
projeto pedagógico, vocacionando para o caminho da reflexão da realidade regional de
acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável.
Vivemos em um país que, apesar das suas potencialidades econômicas e
riquezas naturais, vêm, ao longo dos tempos, apresentando problemas estruturais
expressivos. Significativas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil, índices de
criminalidade e homicídios, deficiências na infraestrutura de transportes, concentração
de renda em detrimento da miséria de muitos, baixa competitividade na maioria das
empresas brasileiras em âmbito internacional, dificuldade de acesso da maioria da
população a serviços médicos e educacionais de qualidade, baixos níveis de avanço
tecnológico, entre outros, são alguns dos problemas habitualmente noticiados pela
imprensa nacional. Apesar de algumas melhoras pontuais, acreditamos que apenas com
um ciclo contínuo de desenvolvimento econômico em todas as regiões do país será
possível a solução significativa de boa parte dos problemas estruturais da atualidade.
Para tanto, acredita-se que a melhor receita necessária para a obtenção de tal feito,
inclusive já adotada por outros países, passa pela adoção de práticas educacionais
consistentes e permanentes. Dessa forma, as IES têm funções estratégicas para o
avanço social e econômico do Brasil.
São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual momento por que
passa a sociedade palmense. Como sempre, tais possibilidades precisam orientar-se a
partir de referências científicas e culturais que abram novos horizontes de
desenvolvimento autossustentado. Para tanto, as instituições de ensino desempenham
papel único e insubstituível, como, aliás, tem sido amplamente reconhecido pela
sociedade brasileira.
A cidade de Palmas, sua circunvizinhança, estados vizinhos e toda a Região
Norte são áreas de abrangência desejada pelo Centro Universitário.
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O Centro Universitário ITOP orientará suas ações acadêmicas fundamentada nos
paradigmas que norteiam este milênio: inovação, antecipação e excelência.
Inovará na medida em que utilizará estratégias, processos, controles e avaliações
de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das organizações.
Antecipar-se-á quando oferecer, com base na análise de cenários futuros, cursos
de graduação, pós-graduação, de extensão e programas diferenciados, que serão
essenciais para a formação de um novo profissional, que esteja apto a competir no
mercado de trabalho, atual e futuro, contribuindo dessa forma para o progresso de
Palmas e do Brasil.
Finalmente, buscará a excelência do seu processo educacional por meio de um
projeto pedagógico moderno, com atividades permanentes que envolverão estudos em
bibliotecas, pesquisas na Internet, aulas práticas, visitas técnicas, palestras, seminários,
etc., colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços e, consequentemente, a
satisfação dos alunos.

1.1.4 Missão, Visão e Valores.
O Centro Universitário ITOP vem se estabelecer de forma a fortalecer e ampliar
sua atuação na região administrativa em Palmas, em função de decisão estratégica de
sua entidade mantenedora. O ideário do Centro Universitário ITOP perpassa sua missão
e compõe a sua visão, tendo como base seus valores, sendo eles:

MISSÃO
O que fazemos e para que existimos, a forma pela qual o processo educacional
deve ser focado.
•

A missão do Centro Universitário ITOP é a construção de

competências que agreguem valor profissional, promovendo o desenvolvimento
de cidadãos capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões, através de
ações educacionais pautadas na ética e na excelência do ensino, pesquisa e
extensão.

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.unitop.edu.br – 3214-7345/7377
18

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

VISÃO
O futuro almejado pela Instituição tem o papel de extrapolar os anseios diários do
ensino superior na dimensão temporal. É o desejo do Centro Universitário ITOP
relacionado com a projeção de oportunidades futuras.
•

A visão do Centro Universitário ITOP é ser uma Instituição de Ensino

Superior de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão, visando estar entre as
melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os alunos,
colaboradores, mantenedores e sociedade.

VALORES
Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência
superando suas expectativas.
Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os colaboradores
com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e satisfação.
Honestidade

–

Praticar

a

honestidade

ética, moral e

intelectual nos

relacionamentos internos e externos.
Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa da Missão
da Instituição.
Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para buscar
os resultados que nos levarão à nossa Visão.
Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver ações
sustentáveis para o meio ambiente.
A partir dos valores institucionais o Centro Universitário ITOP realiza suas
atividades de forma a conduzir para onde a Instituição quer chegar, como quer ser
percebida e reconhecida na oferta do Ensino Superior, nas modalidades presenciais e a
distância, com isso alcançando a Missão e Visão institucional.

1.1.5 Áreas de Atuação Acadêmica
O Centro Universitário ITOP atuará em cursos superiores com a oferta de cursos
de graduação e de pós-graduação, desenvolvendo políticas de ensino, iniciação
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científica e de extensão, além de contemplar, plenamente, ações acadêmicas e
administrativas que possibilitam a implementação das dez dimensões do SINAES.
A atuação do Centro Universitário ITOP tem como referencial a legislação da
educação superior, os atos normativos do MEC e do CNE e os atos institucionais, bem
como a base filosófica expressa no seu Projeto Pedagógico Institucional.
Assim, o Centro Universitário ITOP avança no sentido da sua vocação
institucional que é formar profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a
interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.

1.1.6 Objetivos e Metas da Instituição
Para a atuação do Centro Universitário ITOP, foram estabelecidos os seguintes
objetivos institucionais no período de vigência deste PDI – 2021 a 2025.

1.1.6.1 Objetivo Geral
Promover a educação integral do ser humano, por meio do Ensino, da Extensão e
da Investigação Científica, nas diversas áreas de conhecimento, visando à formação
acadêmica e profissional de qualidade, em consonância com as exigências do Século
XXI, incorporando inovações científicas e tecnológicas, que contribuam para o
desenvolvimento socioambiental,

econômico, político e cultural de Palmas, do

Tocantins, da Região Norte e do País.

1.1.6.2 Objetivos Específicos
•

Promover a formação integral do ser humano, por meio dos seus diversos

cursos superiores, estimulando a produção cultural e o desenvolvimento do senso crítico
e do pensamento reflexivo;
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•

Qualificar profissionais, nas diversas áreas de conhecimento, aptos para a

inserção nos setores produtivos da sociedade civil, que possam contribuir para o seu
desenvolvimento pessoal e sua formação contínua;
•

Otimizar ações que ampliem a interface da educação superior com a

sociedade civil, visando à difusão dos conhecimentos - produzidos;
•

Estimular a iniciação à pesquisa, buscando o desenvolvimento do saber

científico, com base numa visão integral do ser humano e do meio em que está inserido;
•

Promover a educação superior contextualizada com a Região, objetivando

o seu desenvolvimento e sua melhor inserção no contexto nacional, sem perder a
perspectiva da universalidade do conhecimento.
•

Respeitar os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face das

diversidades étnico-culturais.
Para desenvolver seus objetivos, no compromisso de cumprir a sua missão, o
Centro Universitário ITOP define as principais metas para o período 2021 a 2025,
alocadas na seguinte perspectiva:
• Metas Institucionais
• Metas para o Ensino de Graduação
• Metas para o Ensino da Pós-Graduação
• Metas de Iniciação Científica e Extensão
• Metas de Gestão

1.1.6.3 Metas Institucionais
As metas Institucionais, definidas para o quinquênio de vigência do PDI em seus
eixos principais são:
CRONOGRAMA
2021 2022 2023 2024 2025

METAS

AÇÃO

1. Credenciar o Centro Universitário
ITOP

Preparar a IES em todos os
Sentidos de forma a obter
sucesso nesta transformação

x

2. Consolidar Estrutura que
possibilite gestão transparente, ágil
e pautada pelo planejamento
participativo

Ampliar estratégias de gestão
Participativa

x

3. Implantar política orçamentária
vinculada às metas institucionais

Disponibilizar orçamento para
Execução de projetos e ações de
incentivo

x

x

x

x

x

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.unitop.edu.br – 3214-7345/7377
21

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

4. Consolidar infraestrutura física,
de
recursos humanos
e de
programas institucionais;

5. Manter corpos docente e
técnico-administrativo qualificados
para a realização das atividades
institucionais;

6. Praticar a auto avaliação como
forma de instrumento de gestão

Disponibilizar recursos para a
construção de novos espaços;
Fomentar a política de aquisição,
expansão e atualização do acervo
das bibliotecas, introduzindo a
prática
de
acervo
virtual,
considerando
a
proposta
pedagógica dos cursos e a
demanda dos docentes, e;
Ampliação e modernização de
laboratórios.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

Implementar projetos e cursos
de extensão sintonizados com as
necessidades e demandas
da comunidade local e regional

x

x

x

x

x

Abrir novos cursos

x

x

x

x

x

x

x

Acompanhar a evolução do
Quadro docente, quanto às
Características de titulação,
Regime de trabalho, Carga
Horária e Produção acadêmica.
Ofertar bolsa de estudo em
graduação e pós graduação

Sistematizar
e
Ampliar
as
atividades inerentes aos processos
de auto avaliação
Obter Indicadores de Qualidade
satisfatórios
Ampliar os convênios para
realização de práticas e vivências

7. Proporcionar ao estudante
Condições e meios para uma
educação integral;

Incentivar e adquirir novas
Tecnologias de Informação e
Comunicação

Identificar
necessidades
demandas regionais
8. Participar dos processos de
preservação da memória cultural
local e regional;

e

9. Ampliar a oferta de cursos em
diferentes níveis, e modalidade.

Implementar curso de MBA em
Gestão IES

10. Capacitar RH
11. Consolidar
acessibilidade

a

Política

de

Proporcionar a inclusão em todos
os ambientes

x

x
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12. Oferecer serviços de qualidade.

Garantir o cumprimento do perfil
geral dos egressos

x

x

X

x

x

13. Respeitar os desafios e os
dilemas do multiculturalismo, em
face das diversidades étnicoculturais

Proporcionar a integração das
culturas e das diversidades por
meio de atividades culturais.

x

x

X

x

x

1.1.6.4 Metas Para o Ensino de Graduação
As metas para o Ensino de Graduação, definidas para o quinquênio de vigência
do PDI em seus eixos principais são:
METAS

AÇÃO

1. Incentivar
a
autoavaliação,
envolvendo as dimensões do
SINAES

Fortalecer CPA

Fortalecer a cultura avaliativa
no desenvolvimento o processo
de avaliação interna quanto
externa.

2. Socializar
Discentes

com

3.
Institucionalizar
fortalecer os grupos
pesquisa da instituição.

os

e
de

Apoiar
os
estudantis

2025

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

movimentos

Ampliar as redes de pesquisa em
parceria com agentes públicos e
privados como forma de
fortalecimento ainda mais a
pesquisa institucional.
Destinar carga horaria para
pesquisa

Estimular a publicação
4.
Consolidar a Revista
Científica “Multidebates”
Qualificar a revista científica
5.
Criar e implementar o
Programa
Diplomado
do
Centro Universitário ITOP
visando atender aos egressos
dos cursos.

CRONOGRAMA
2022 2023 2024

2021

Política e acompanhamento do
egresso
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6.
Ampliar a oferta
bolsas estudantis.

de

7.
Ampliar o Programa de
Monitoria.

Incentivar
os
alunos
a
participarem dos programas de
bolsa de estudo
Incentivar a aprendizagem

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

X
x

x
x

x
x

x
x

X

x

1.1.6.5 Metas para o Ensino da Pós-Graduação
As metas para o Ensino da Pós-Graduação, definidas para o quinquênio de
vigência do PDI em seus eixos principais são:

METAS

ACÕES

Implantar cursos de Lato Sensu
1. Promover a integração entre
o ensino de graduação com os
Firmar parcerias de Mestrado
da pós-graduação em todas as
áreas de conhecimento
Levantar junto aos egressos,
áreas de interesse.
2. Incentivo à docência

2021

2
2022

X

x

CRONOGRAMA
2
2
2
2023 2024 2025
x

X

x

X

x

X

Contratar alunos egressos

2

X

x

x

x

X

x

x

x

X

1.1.6.6 Metas de Iniciação Científica e Extensão
As metas de Iniciação Científica e Extensão, definidas para o quinquênio de
vigência do PDI em seus eixos principais são:
As metas para o Ensino de Graduação, definidas para o quinquênio de vigência
do PDI em seus eixos principais são:

METAS

1. Implementar, em caráter
permanente,
práticas
que
permitam a utilização de novas
Tecnologias de Comunicação e
Informação

AÇÕES
Adequar a infraestrutura ao
Desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras

Disponibilizar salas de aulas com
recursos audiovisuais e internet

2021

CRONOGRAMA
2022 2023 2024

2025

X

x

x

x

X

x

x

x

x

X
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2.Fortalecer o papel docente
orientador,
mediador
e
incentivador do conhecimento;

Aperfeiçoar
as
ferramentas
necessárias para a produção dos
objetos de aprendizagem e para
a modernização do ambiente
virtual E-orbit Life.

x

x

x

x

Aprimorar o processo
avaliação de aprendizagem
nos cursos de graduação

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

Desenvolver curso de Formação
Em gestão Acadêmica para os
coordenadores de curso

x

x

Expandir os campos de estágio
curricular obrigatórios

x

de

Analisar o corpo docente e o
cumprometimento
com
qualidade do Ensino.

a

Alinhar atividades que gerem a
qualidade do ensino.
Atualizar PPCs
Curriculares
3. Adequar, as estruturas
curriculares de cada área, em
consonância com as DCN e
com
os
Movimentos
da
Sociedade e do mercado de
Trabalho

4. Consolidar as
Nivelamento
psicopedagógico

atividades de
e
apoio

5.
Empreender
processo
educativo que contribua para a
formação
de
profissionais
competentes
e
atualizados,
capazes
de
atender
às
necessidades do mercado e
satisfazer às demandas da
sociedade;

e

Matrizes

Acompanhar o impacto dos
Resultados
das
avaliações
institucionais realizadas pela
CPA no aprimoramento dos
cursos.

Fortalecer
as
ações
atendimento discente

de

Ampliar o programa institucional
de Nivelamento
Implantar novos
Graduação

cursos

Desenvolver o programa
formação continuada

de

de

Otimizar o atendimento ao aluno
e às comunidades interna e
externa

Fortalecer CPA

x

x

x

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X
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6.Incentivar a autoavaliação,
envolvendo as dimensões do
SINAES

Fortalecer a cultura avaliativa
no desenvolvimento o processo
de avaliação interna quanto
externa.

7.Socializar com os Discentes

Apoiar
os
estudantis

movimentos

x

x

x

x

X

x

x

x

X

X

x

x

x

X

X

Ampliar as redes de pesquisa em
parceria com agentes públicos e
privados como forma de
fortalecimento ainda mais a
pesquisa institucional.
Destinar carga horaria para
pesquisa

x

x

x

X

X

Estimular a publicação

x

x

x

X

X

Qualificar a revista científica

x

x

x

X

X

10. Criar e implementar o
Programa Diplomado da Centro
Universitário
ITOP
visando
atender aos egressos dos cursos.

Política e acompanhamento do
egresso

x

x

11. Ampliar a oferta de bolsas
estudantis.

Incentivar
os
alunos
a
participarem dos programas de
bolsa de estudo

x

x

x

X

X

12. Ampliar o Programa de
Monitoria.

Incentivar a aprendizagem

x

x

x

X

X

8. Institucionalizar e fortalecer
os grupos de pesquisa da
instituição.

9. Consolidar a Revista Científica
“Multidebates”

1.1.6.7 Metas de Gestão
As metas de Gestão para o Ensino de Graduação, definidas para o quinquênio de
vigência do PDI em seus eixos principais são:
METAS

1. Promover a integração entre o
ensino de graduação com os da
pós-graduação em todas as
áreas de conhecimento

ACÕES

2021

CRONOGRAMA
2022 2023 2024

2025

Implantar cursos de Lato Sensu

x

x

x

X

x

Firmar parcerias de Mestrado

x

x

x

x

x

Levantar junto aos egressos,
áreas de interesse.

x

x

x

x

x
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Criar mecanismos de fidelização
de alunos para a pós-graduação
2. Atualizar os recursos

x

Favorecer o intercâmbio

x

x

x

x

x

X

x

x

Assim, o Centro Universitário ITOP avança no sentido da sua vocação
institucional que é formar profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a
interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a visão humanista e os postulados éticos.

1.1.7 Programação de Oferta de Cursos
O Centro Universitário ITOP tem uma programação de abertura de novos cursos
que garantirá o atendimento as necessidades da região e também o crescimento da
Instituição.
CURSO DE GRADUAÇÃO

Estética e Cosmetologia
Educação Física
Arquitetura e Urbanismo
Odontologia
Sistemas para Internet
Direito
Gestão Ambiental
Ciência Econômica
Publicidade
Comunicação Social
Agronegócio
Turismo
Comercio Exterior
Medicina Veterinária
Medicina

CURSO DE PÓS - GRADUAÇÃO LATO SENSU

Contabilidade Pública
Contabilidade, Controladoria e Finanças
Direito Público - Const. Adm. e Tributário
Docência do Ensino Superior
Engenharia de Segurança no Trabalho
Gestão e Auditoria na Administração Pública
Gestão em Saúde Administração Hospitalar

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

GRAU

Tecnólogo
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Tecnólogo
Bacharelado
Tecnólogo
Bacharelado
Tecnólogo
Bacharelado
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Bacharelado
Bacharelado

GRAU

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2021
2021
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2025
2025
2025

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.unitop.edu.br – 3214-7345/7377
27

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Gestão em Serviço Social e Políticas públicas
Gestão Estratégica de Recursos Humanos
Gestão Pública
Logística e Distribuição
MBA em Academias, Fitness e Wellness
Psicopedagogia Escolar
Urgência e Emergência
Uti Pediátrica e Neonatal
Auditoria e Perícia Ambiental
Auditoria e Planejamento Ambiental
Direito Civil e Processo Civil
Gestão Escolar
Mba em Comércio Exterior e Logística
Mba em Comunicação Empresarial e Marketing
Mba em Gestão da Tecnologia da Informação
Mba em Gestão Empresarial
Metodologias Ativas e o uso de Tecnologia no
Ensino em Saúde
Oncologia Clínica – Multidisciplinar

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Pós-graduação

2022

Perícia Contábil
Planejamento e Gestão de Negócios
Saúde e Segurança do Trabalho
Turismo Sustentável Planejamento e Gestão
Análises Clínicas
Auditoria em organizações do setor publico
Biomedicina Estética
Contabilidade previdenciária
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Educação Especial e Inclusiva
Educação Física em Gerontologia
Elaboração e Gerenciamento de Projetos Públicos
Enfermagem do Trabalho
Enfermagem e Saúde do Trabalhador
Enfermagem em Emergência e Urgência com
Ênfase em Transporte Aéreo
Enfermagem na Urgência e Emergência
Estética e Cosmetologia
Farmácia Clínica Direcionada à Prescrição
Farmacêutica
Farmácia Clínica e Hospitalar
Farmácia Magistral com ênfase em
Dermocosméticos e Nutracêuticos
Fisioterapia Esportiva
Fisioterapia Estética
Fisioterapia Gerontológica e Geriátrica
Fitoterapia Aplicada à Estética e Prática Esportiva
Nutrição em Transtornos Alimentares e Obesidade

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2023
2023
2023

Pós-graduação
Pós-graduação

2023
2023

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2023
2023
2023
2024
2024
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Nutrição Esportiva
Nutrição, Envelhecimento E Longevidade
Práticas contábeis na área pública
Saúde Púb. Ênfase em Saúde Coletiva e da
Família
Auditoria e controle interno
Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial
Contabilidade governamental
Contação de Histórias e Musicalização na
Educação Infantil
Direito Constitucional
Educação Física Escolar
Enfermagem Cirúrgica
Enfermagem no Cuidado Intensivo ao Adulto
Pilates: Uma Abordagem Multidisciplinar
Supervisão e Orientação Educacional
Alfabetização e Letramento de Crianças, Jovens e
Adultos
Clínica Médica de Pequenos Animais
Contabilidade das Organizações do Terceiro Setor
Enfermagem Estética e Dermatológica
Enfermagem No Cuidado Intensivo Neonatal
Enfermagem No Cuidado Intensivo Pediátrico
Fisiologia Aplicada a Musculação
Gestão e planejamento ambiental
Implantodontia
Odontologia Estética
Psicopedagogia Clínica e Escolar

CURSO DE EXTENSÃO

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2024
2024
2024
2024

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2024
2024
2024
2024

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2025

Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação
Pós-graduação

2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

Alvará Social
Fundamentos da matemática

2021
2021

Recursos humanos e folha de pagamento
Empreendedorismo
Excel básico e avançado
Informática básica
Modalidade empresarial: constituição, alterações e
encerramento
Formação Preço de venda
Licitação
Saúde na Escola
Fecit: Projeto Socorristas

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
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Cine Cult: temas contemporâneos em debate
Dia da criança no Centro Universitário ITOP
Língua Portuguesa
Legislação previdenciária
Elaboração de projetos
Fundamentos matemática
Prestação contas para setor público
Capacitação em Leitura de Exames Laboratoriais
Centro Universitário vai a sua casa: Criança Saudável
Projeto Saúde no Parque
Sarau Cultural
Arte e Educação
Cantando, contando e encantando
Curso básico de Libras
Confecção de brinquedos
Desempenho econômico e financeiro das empresas
Educação Financeira
Folha de Pagamento
E-Social
A complexidade no cuidado em feridas
Educação em Saúde – Qualificação sobre Testes Rápidos
Técnicas de contação de histórias
Práticas lúdicas
Elaboração de Diário de Bordo
Desenhos infantis

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024

Laser em Odontologia

2024

Odontologia Hospitalar
Escrituração digital
Excel avançado
Convênio
Projeto de extensão – Buscando doadores de medula óssea
Massagembali Holística
Formação em Auriculoterapia
Intervenções de enfermagem nos cuidados paliativos:
aplicando técnica de hipodermóclise.
Didáticas inovadoras

2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
2025
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2 ROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

2.1 Introdução

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) integra o Plano de Desenvolvimento
Institucional, como um dos itens a fundamentar o saber e o fazer das Instituições de
Educação Superior.
O PPI constitui-se em um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico
que evidencia as políticas acadêmicas, de ensino, pesquisa e extensão, considerando a
sua perspectiva histórica, inserção regional, vocação, missão, visão e objetivos gerais e
específicos. O PPI tem caráter propositivo, apresentando concepções e princípios em
consonância com a legislação do ensino superior e com as diretrizes vigentes que
caracterizam o referencial para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos e
para o planejamento das ações educacionais pertinentes.
O Projeto Pedagógico Institucional revela a filosofia organizacional e educacional,
bem como as diretrizes e estratégias de desenvolvimento e atuação a curto, médio e
longo prazo, constituindo-se em instrumento balizador da gestão, expressando a prática
pedagógica de seu curso atual e de outros que sejam incorporados à instituição,
norteando as suas atividades educacionais, atendendo à Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (Lei No 9.394/96) para integrar-se ao atual cenário de mudanças e
estabelecer princípios norteadores para as atividades de ensino, iniciação científica e
extensão, bem como para a sua articulação.
Entre os princípios fundamentais que atribuem a identidade do Centro
Universitário ITOP, destacamos o envolvimento direto com a comunidade. O discente
está constantemente sendo desafiado pela prática a ampliar os seus conhecimentos
teóricos, articulando a ação-reflexão-ação, num processo dialético de aprendizagem que
começa com a postura investigativa dos melhores métodos, das principais teorias e da
integração com o real, em suma, o discente deve aprender a aprender, sendo, desde o
primeiro semestre, estimulado a estudar pesquisando e pesquisar estudando. Por meio
do envolvimento com a comunidade, o discente está intervindo na realidade,
contribuindo com a sua formação profissional, capacitando-o tecnicamente e, cumprindo
parte da missão do Projeto Educacional que é a de levar o discente a aprender a fazer.
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No entanto, a nossa preocupação jamais pode ser reduzida à dimensão técnicoprofissional da formação, é necessário desenvolver a competência estética, a
competência ética e política, com vistas à formação do ser em todas as dimensões, do
ser que deixa de ser indivíduo e assume a sua condição de sujeito, autônomo e cidadão.
Em síntese, queremos que o novo profissional possa constantemente aprender a ser.
Por seus objetivos, o Centro Universitário ITOP concebe a graduação e a pósgraduação como atividade-fim da instituição e, principalmente, como meio de se
implementar o desenvolvimento econômico, social, científico, tecnológico e cultural do
país e da região onde está inserida.
O Centro Universitário ITOP coloca a qualidade como objetivo primordial e tem
por finalidade a construção de processo coletivo de articulação de ações voltadas para a
formação competente do profissional que pretende formar. Neste sentido, se torna
imprescindível à interação da Instituição com a comunidade e os segmentos
organizados da sociedade civil, como expressão da qualidade social desejada para o
cidadão a ser formado como profissional.

2.2 Inserção Regional

2.2.1 A Região Norte
A Região Norte ocupa uma grande área no país, correspondendo a 45,27% do
Brasil, ontologicamente é a maior região brasileira em extensão territorial. Neste território
regional situam-se os estados mais extensos do Brasil, Amazonas e Pará,
respectivamente. Ainda, os três municípios brasileiros mais extensos também estão
localizados na macrorregião: Altamira, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, que
possuem cada um mais de 100.000 km², uma extensão superior a aproximadamente
105 países mundiais, superando ainda a área dos estados de Alagoas, Sergipe, Rio de
Janeiro e Espírito Santo juntos. Limita-se ao sul com os estados de Mato Grosso e
Goiás, além da Bolívia, a leste com o Maranhão, Piauí e a Bahia, a oeste com o Peru e
com a Colômbia e a norte com Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.
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A Região Norte é a maior das cinco regiões do Brasil definidas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma área de 3.853.676,948 km² do
território nacional, sendo superior à área da Índia e pouco inferior à União Europeia.
É

formada por sete Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,

Roraima e Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus, Belém e Porto
Velho. Está localizada na região geoeconômica da Amazônia, entre o Maciço das
Guianas (ao norte), o planalto Central (ao sul), a Cordilheira dos Andes (a oeste) e o
oceano Atlântico (a nordeste).
Os primeiros habitantes da Região Norte, como no resto do Brasil, foram os
indígenas, que compartilhavam uma diversificada quantidade de tribos e aldeias, do
período pré-colombiano até a chegada dos europeus. O século XVII marca a chegada
dos portugueses ao local, onde construíram fortes militares para defender a região
contra a invasão de outros povos, em 1616, ocasionando na fundação de Belém. As
riquezas da Floresta Amazônica também passaram a ser de interesse da Coroa
Portuguesa. Com os exploradores portugueses, vieram os missionários católicos para a
região, com o objetivo de catequizar os índios. Os índios eram reunidos pelos
missionários em aldeias, chamadas de missões, sendo que muitas delas deram origem
a várias cidades, como Borba e Óbidos
A divisão territorial em países não coincide, necessariamente, com a ocupação
indígena do espaço geográfico; em muitos casos, há povos que vivem dos dois lados de
fronteiras internacionais, criadas muito depois de eles já estarem na região. Os
habitantes da Amazônia, desde o início da colonização do século XVII até os presentes
dias, dedicaram-se a atividades extrativistas e mercantilistas, inserindo entre 1840 e
1910, o monopólio da borracha, principalmente no Amazonas e Acre. Todo esse
processo de colonização gerou mudanças como a redução da população indígena,
aumento da identidade cabocla, mestiçagem entre brancos, negros e indígenas, redução
de espécies de plantas e animais e outras consequências.
Vários personagens surgiram da miscigenação de povos que trabalharam nas
terras amazônicas como os caboclos, os ribeirinhos, os seringueiros e o balateiros, que
até hoje residem no local e constituem a maior parte da população.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia passou a integrar o processo de
desenvolvimento nacional. A criação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia
(INPA) em 1952, a implantação das agências de desenvolvimento regional como a
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Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Zona Franca de
Manaus passaram a contribuir no povoamento da região e na execução de projetos
voltados para a região.
O relevo nortista constitui-se de três grandes unidades geomorfológicas: Planícies
e Terras Baixas Amazônicas; Planalto das Guianas e Planalto Central.
A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a
ocorrência de fortes chuvas. As chuvas de convecção ou de "hora certa", em geral,
ocorrem no final da tarde.
Na Região Norte está localizado um importante ecossistema para o planeta: a
Amazônia. Além da Amazônia, a região apresenta uma pequena faixa de mangue (no
litoral) e alguns pontos de cerrado, e também alguns pontos de matas galerias.
Aprender as características físicas de uma região depende, em grande parte, da
capacidade de dedução e observação: na Região Norte, a latitude e o relevo explicam a
temperatura; a temperatura e os ventos explicam a umidade e o volume dos rios; e o
clima e a umidade, somados, são responsáveis pela existência da mais extensa, variada
e densa floresta do planeta, ou seja, a Floresta Amazônica ou Hileia.
A Ilha de Marajó, no Estado do Pará, apresenta formações rasteiras de Campos
da Hileia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias dos rios. É a maior
ilha de água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões de cerrado podem ser
encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e Roraima.
Equivalendo a mais de um terço das reservas florestais do mundo, é uma
formação tipicamente higrofila, com o predomínio de árvores grandes e largas (espécies
latifoliadas), muito próximas umas das outras e entrelaçadas por grande variedade de
lianas (cipós lenhosos) e epífitas (vegetais que se apoiam em outros). O clima da região,
quente e chuvoso, permite o crescimento das espécies vegetais e a reprodução das
espécies animais durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais
variada do planeta, além de uma fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos.
A Floresta Amazônica apresenta algumas variações de aspecto, conforme o local,
junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a mata de igapó, com
árvores mais baixas. Mais para o interior surgem associações de árvores mais altas,
conhecidas como mata de várzea, inundadas apenas durante as cheias.
Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área da Região Norte é
ocupada pela Floresta Amazônica ou equatorial, embora ela não seja a única formação
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vegetal da Amazônia. Surgem ainda: Campos da Hileia, em manchas esparsas pela
região, como na ilha de Marajó e no vale do Rio Amazonas; o cerrado, que ocupa
grande extensão do Estado do Tocantins e vastos trechos de Rondônia e Roraima, além
da vegetação litorânea.
Apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a segunda menos
populosa do Brasil, com 17 milhões de habitantes, à frente apenas do Centro-Oeste.
Isso faz com que sua densidade demográfica, 4,77 hab./km², seja a menor entre as
regiões do país. Essa pequena densidade populacional na Região Norte e no CentroOeste faz com que hajam grandes "vazios demográficos", sendo que uma das principais
razões é a extensa área coberta pela Amazônia, que por ser um ecossistema de floresta
densa, dificulta a ocupação humana.
A distribuição da população entre os Estados mantém o seu perfil concentrado,
embora mais atenuado, em apenas dois Estados: Pará e Amazonas, onde residem 70%
do total de habitantes. O Pará, sozinho, corresponde a quase metade do total da
população da região, seguido pelo Amazonas que representa pouco mais de 20%. A
população está concentrada, sobretudo, nas capitais dos estados. Com mais de dois
milhões de habitantes, Manaus, capital do Amazonas, é o município mais populoso,
concentrando 52,5% da população regional e 11,7% da Região, seguida por Belém,
Pará, com 1,4 milhões, que sozinha abriga 17,7% dos habitantes de seu estado e 8,3%
do Norte.

População (em
Posição

Estado

2018)

% População Total

1

Pará

8.513.497

46,82%

2

Amazonas

4.080.611

22.44%

3

Rondônia

1.757.589

9.66%

4

Tocantins

1.555.229

8.55%

5

Acre

869.265

4.78%

6

Amapá

829.494

4.56%

7

Roraima

576.568

3.17%

População Total da Região
Norte

18.182.253
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Quanto à etnia, a população do Norte brasileiro é largamente formada por
mestiços, descendentes de indígenas e portugueses. Em Manaus, a maior cidade da
Região, é grande o número de descendentes de ingleses, franceses e judeus, o que
eleva o percentual de brancos na cidade, que chega a quase 40% da população. O que
faz de Manaus a segunda capital com maior percentual de brancos na Região Norte, só
ficando atrás de Porto Velho. Já a população negra na Região Norte, está mais
concentrada nos Estados do Pará e Tocantins, Belém e Palmas. No século XX, o Norte
também recebeu grande migração dos nordestinos, que foram trabalhar nos seringais.
Também há um elevado número de migrantes, oriundos do sul e sudeste do Brasil na
Região Norte, migrantes gaúchos, catarinenses, paranaenses e também paulistas, estão
basicamente concentrados nos Estados do Amazonas, Rondônia e Acre.
Oito regiões metropolitanas brasileiras localizam-se na Região Norte do Brasil:
Região Metropolitana de Belém, Região Metropolitana de Boa Vista, Região
Metropolitana Central, Região Metropolitana de Macapá, Região Metropolitana de
Manaus, Região Metropolitana de Marabá, Região Metropolitana de Santarém e Região
Metropolitana do Sul de Roraima. Entretanto, apenas duas delas possuem mais de dois
milhões de habitantes: Grande Manaus e Grande Belém.
A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de extrativismo vegetal
e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e pecuária, além das atividades
turísticas.
Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte representava 5,3% do
PIB nacional. Foi a região brasileira que apresentou o maior crescimento econômico em
um período de oito anos, passando de 4,7% em 2002 a 5,3% em 2010, em
concentração do PIB brasileiro. Com um crescimento em volume do PIB de 14,2% e
74,2%, respectivamente, o Tocantins foi o Estado que apresentou o maior crescimento
em volume. Entretanto, as maiores contribuições econômicas da Região em 2010
continuaram a vir dos Estados do Pará, Amazonas e Rondônia. No Pará, destacou-se a
recuperação internacional do preço do minério de ferro, que representa um grande peso
na economia do Estado. O Amazonas apresentou uma grande recuperação da indústria
de transformação, seriamente abalada pela crise econômica de 2008.
Dos sete Estados da região, apenas Pará e Amazonas integram o chamado
"Grupo

Econômico Intermediário",

formado

por nove

estados brasileiros que
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representam entre 2,6% e 1,2% da economia brasileira. Além do Pará e Amazonas, que
representam 2,1% e 1,6%, respectivamente, da economia do país, fazem parte deste
grupo os Estados de Goiás, Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso,
Maranhão e Mato Grosso do Sul. Os demais Estados da região representam menos de
1% da economia brasileira. Por ordem, seguem-se os Estados de Rondônia (0,6% da
economia nacional), Tocantins (0,5%), Acre (0,2%), Amapá (0,2%) e Roraima (0,2%).
Em relação à agricultura, têm crescido muito as plantações de soja. Além da soja,
outras culturas muito comuns na região são o arroz, o guaraná, a mandioca, cacau,
cupuaçu, coco e o maracujá.
A paisagem predominante na Região Norte - a grande Floresta Amazônica - não é
propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de projetos agropecuários vem
estimulando essa atividade ao longo das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre,
principalmente devido à facilidade de contato com os mercados do Sudeste e CentroOeste. A pecuária praticada é do tipo extensivo e voltada quase que exclusivamente
para a criação de bovinos.

Grandes transnacionais aplicam vultosos capitais em

imensas propriedades ocupadas por essa atividade.
O extrativismo vegetal, que já foi a mais expressiva da Região Norte, perdeu
importância econômica nos últimos anos. Atualmente, a madeira é o principal produto
extrativo da região, a produção se concentra nos estados do Pará, Amazonas e
Rondônia. A borracha já não representa a base econômica da região, apesar de ainda
estar sendo produzida nos Estados: Amazonas, Acre e Rondônia. Como consequência
do avanço das áreas destinadas a agropecuária, tem ocorrido uma grande redução das
áreas dos seringais.
O extrativismo animal, representado pela caça e pesca, também é praticado na
região. Possuindo uma fauna extremamente rica, a Amazônia oferece grande variedade
de peixes - destacando-se o tucunaré, peixe-boi, o tambaqui e o pirarucu -, bem como
tartarugas e um sem-número de outras espécies. O produto dessa atividade,
geralmente, vem completar a alimentação do habitante do Norte, juntando-se em sua
mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão, ao milho, à banana, à batata, etc.
O extrativismo mineral baseia-se na prospecção e extração de minerais metálicos,
como ouro, na serra pelada, diamantes, alumínio, estanho, ferro em grande escala na
Serra dos Carajás, Estado do Pará e manganês e níquel, noroeste do Pará, encontra-se
a mineração Rio do Norte (bauxita), na Serra do Navio, estado do Amapá; e extração de
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minerais fósseis, como o petróleo e o gás natural do campo de Urucu, no estado do
Amazonas, no município de Coari, o que o tornam o terceiro maior produtor de petróleo
do Brasil. No Distrito de Bom Futuro, em Ariquemes, no Estado de Rondônia encontrase a maior mina de cassiterita a céu aberto do mundo; em Espigão D'Oeste, encontra-se
uma mina de diamantes propriedade dos índios Cinta Larga.
Quanto ao setor secundário – indústria, não há uma verdadeira economia
industrial na Amazônia. Existem, isto sim, algumas poucas indústrias isoladas,
geralmente de beneficiamento de produtos agrícolas ou do extrativismo. As únicas
exceções a esse quadro ocorrem em Manaus, onde a isenção de impostos,
administrada pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), mantém
cerca de 500 indústrias. Entretanto, apesar de empregar expressiva parcela da mão-deobra local, somente agora foi implantado o Polo de Biotecnologia, através do qual será
possível explorar as matérias-primas regionais. Na maioria são filiais de grandes
indústrias eletrônicas, quase sempre de capitais transnacionais, que produzem
aparelhos eletrônicos, motocicletas, relógios, aparelhos de ar-condicionado, CDs e
DVDs, suprimentos de informática e outros, com componentes trazidos de fora da
região. E também polos indústrias na Região Metropolitana de Belém, em Marabá e
Barcarena (polos metalomecânicos) em Porto Velho e em Santana (Amapá).
A Região Norte tem priorizado a oferta e a redistribuição de energia para seus
Estados. O Pará, por exemplo, concluiu a linha Tramoeste, que leva a energia de
Tucuruí, no rio Tocantins, até o oeste paraense. No Amazonas, como a planície da bacia
amazônica inviabiliza a construção de hidrelétricas, o Estado investe no gás natural. Os
maiores consumidores são as geradoras de energia elétrica, que passarão a usar o novo
combustível em substituição ao óleo diesel para movimentar as turbinas de suas
termelétricas. O programa federal de eletrificação rural "Luz no Campo", atende aos
Estados de Rondônia, Acre, Roraima, Pará e Tocantins.
Quanto ao setor terciário, a malha rodoviária na região não é muito extensa. Boa
parte das rodovias existentes na região foram construídas com o intuito de integrar essa
região às outras regiões do país. Como exemplo, tem-se a rodovia Transamazônica, a
rodovia Belém-Brasília e a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco).
Em relação à malha ferroviária, duas ferrovias possuem destaque: A estrada de
ferro Carajás, que vai de Marabá, Estado do Pará, a São Luís, capital do Estado do
Maranhão (Região Nordeste) e a Estrada de Ferro do Amapá, que transporta o
_______________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.unitop.edu.br – 3214-7345/7377
38

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

manganês e o níquel, extraídos na Serra do Navio até o Porto de Santana, em Macapá,
capital do Estado do Amapá. Uma outra estrada de ferro importante para a região foi a
ferrovia Madeira-Mamoré, localizada no Estado de Rondônia e que foi construída no
início do século XX, com o intuito de escoar a borracha produzida nessa região e na
Bolívia para o Oceano Atlântico, através dos Rios Madeira e Amazonas, até os portos de
Manaus e Belém. Atualmente essa ferrovia encontra-se desativada.
Na Amazônia Central os meios de transporte mais utilizados são barcos e aviões,
e existem aeroportos em quase todos os municípios da região. O transporte por estradas
só existe de verdade no sul e leste do Pará, no sul do Amazonas, entre os municípios
mais próximos de Manaus e nos estados do Acre e Rondônia. Manaus é um dos
maiores centros de movimentação de cargas no país e é servida pelo transporte
rodoviário interestadual com carretas embarcadas em balsas e transportadas até os
portos de Belém e Porto Velho. O Rio Amazonas permite a navegação de navios de
grande porte, de qualquer calado, e Manaus também é servida por esse modal.

2.2.2 O Estado do Tocantins

O Estado do Tocantins com um população de 1.572.866 (IBGE/2019) localiza-se
na latitude sul entre os paralelos 5º10´06´´e 13º27´59´´, longitude oeste entre os
meridianos 45º41´46´´ e 50º44´33´´. Na divisão geopolítica nacional, situa-se na região
Norte e na Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins), situado ao Norte do paralelo 13º00´00´´ de latitude sul.
Área territorial de 277.620,914 km2, que representa 3,26% do território nacional, 7,19%
da região Norte e 5,41% da Amazônia Legal, sendo o 9º Estado brasileiro em extensão
territorial. Limita-se ao sul com o Estado de Goiás, a sudoeste com Mato Grosso, a
noroeste com o Pará, a norte e nordeste com o Maranhão, a leste com o Piauí e o
Estado da Bahia.

POPULAÇÃO DO TOCANTINS
IBGE/2019
População estimada [2019]

1.572.866 pessoas

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
www.unitop.edu.br – 3214-7345/7377
39

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

População no último censo [2010]

1.383.445 pessoas

Densidade demográfica [2010]

4,98 hab/km²

Total de veículos [2018]

690.169 veículos

Projeção da População do Tocantins ( Unidade: pessoas ) (IBGE/2019)
População projetada

População residente por situação domiciliar (urbana/rural) ( Unidade: pessoas )
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ECONOMIA DO TOCANTINS (IBGE/2019)
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) [2010]
0,699
Receitas orçamentárias realizadas [2017]
R$ 10.305.099,01 (×1000)
Despesas orçamentárias empenhadas [2017]
R$ 8.929.456,44 (×1000)
Número de agências [2016]
126 agências
Total de depósitos [2016]
R$ 1.396.335.618,00 (×1000)

Figura 1: Localização do Estado do Tocantins

Fonte: IBGE, 2011

O Estado do Tocantins tem sua criação aprovada com a promulgação da
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
As primeiras eleições foram realizadas em 15 de novembro de 1988, de prefeitos,
senadores, deputados federais e estaduais e governador de Estado. Siqueira Campos,
primeiro governador eleito toma posse e instala o novo Estado em 1º. de janeiro de 1989
e, em 5 de outubro, do mesmo ano é promulgada a Constituição Estadual.
A capital, Palmas, foi instalada em 1990 e atualmente o estado conta com 139
municípios. O Tocantins é subdividido em oito microrregiões conforme o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do
Tocantins, Jalapão, Porto Nacional, Rio Formoso, Gurupi e Dianópolis.
O regime climático possui característica atmosférica da região amazônica, as
precipitações pluviométricas médias anuais situam-se de 1.300 mm na região sudeste a
2.100 mm na região oeste do Estado; temperatura média anual do ar de 26ºC,
temperatura máxima de 42ºC e a mínima de 8ºC, na microrregião de Dianópolis. Seu
clima é úmido, tropical; encontra-se na região de contato dos biomas amazônico e
cerrado, com a região de floresta concentrada ao norte do Estado (9,7%) de extensão da
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área do Estado e de cerrado ocupando (87,8%) da sua extensão territorial (SEPLAN,
2012).
Os sistemas hidrográficos são formados pelos rios Araguaia (37,7% da área do
Estado) e Tocantins (62,3% da área do Estado). No sistema hidrográfico do rio Araguaia
predominam os rios de planície e no do rio Tocantins predominam os rios de planaltos e
depressões.
No contexto nacional, os sistemas hidrográficos Araguaia-Tocantins possuem alta
relevância geoeconômica, seja para a produção hidroelétrica, agrícola ou logística de
transporte. A capacidade instalada de produção hidroelétrica no rio Tocantins, segundo
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), é de 11.563 MW.

Em solo

tocantinense produz 2.679,5 MW, ou 3,4% da produção brasileira, operando com as
Usinas Hidrelétricas (UHEs) Luís Eduardo Magalhães, Peixe- Angical, São Salvador e
Estreito (ZEE, 2005, p. 36).
As áreas de uso intensivo para a produção estão predominantemente na porção
sul do Estado. Os solos latossolos, que ocupam 22% da área total do estado, embora de
baixa fertilidade, são facilmente corrigidos e sua aptidão agrícola está voltada a culturas
de ciclo curto e longo e para pecuária intensiva. Na planície do Araguaia predominam os
solos plintossolos, propícios à agricultura irrigada e subirrigada (11% da área total); na
região leste do Estado (microrregião do Jalapão) predominam os solos de areias
quartzosas, inaptos para a agricultura, sendo recomendados para pastagens naturais
e/ou silvicultura; na região norte do Estado, os solos característicos são os latossolos,
podzólicos e pequenas porções de solos litólicos possuem limitação reduzida, sendo
necessário o uso intensivo de corretivos e adubos (SEPLAN, 2012).
O uso/ocupação do solo no Estado, segundo o Plano Estadual de Irrigação,
distribui-se da seguinte forma, de acordo com a tabela 1:

Tabela 1: Uso e ocupação do solo – Tocantins.
USO/OCUPAÇÃO
Área Agrícola
Agricultura Irrigada
Campo Cerrado
Campo/Pastagem
Cerrado de Pantanal
Formação Florestal/Ciliar
Lâmina D'água
Zona Urbana

% DO ESTADO
0,54
0,11
51,10
17,16
4,69
25,35
1,00
0,05
Fonte: Plano Estadual de Irrigação (2011)
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A cobertura vegetal do Estado no período de 1990 a 2007, apresentada na tabela
2 e figuras 3 e 4, (SEPLAN, 2010) sofreu significativa transformação. Sua área
antropizada corresponde a 32,8% da área do Estado, com crescimento de 2,5% ao ano
no período (1990-2007). A agropecuária é responsável por 89,3% desse crescimento. A
atividade agropecuária na microrregião de Gurupi é responsável por 98% da área
antropizada. A pecuária, segundo os estudos realizados no Plano Estadual de Uso e
Cobertura do Solo (SEPLAN, 2010), configura-se como a principal atividade de impacto
para a antropização das regiões do Estado, com uma correlação de 0,843, o emprego
agrícola 0,677 e a aptidão agrícola de 0,602, no período de 2000-2007.
Tabela 2: Evolução da área antrópica (ha), percentual da área antrópica em relação à área total e percentual
da agropecuária em relação à área antrópica total, para as microrregiões e para o Estado do Tocantins, 1990, 2000,
2005 e 2007
MICRORREGIÃO

VARIÁVEL

Área Antrópica (ha)
Araguaína

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

antrópica

2007

1.615.062,9 1.743.134,5 1.751.985,0 1.760.692,9

48,5%

55,5%

57,0%

55,7%

79,5%

84,4%

86,2%

83,8%

627.931,7

680.741,5

754.021,1

766.158,4

26,5%

32,3%

37,9%

38,5%

66,6%

74,8%

79,2%

79,1%

340.233,5

450.300,9

578.984,8

625.806,2

6,1%

7,9%

9,1%

9,9%

96,5%

93,2%

83,6%

84,4%

agropecuária/área

antrópica

Miracema

2005

agropecuária/área

antrópica

Jalapão

2000

agropecuária/área

antrópica

Bico do Papagaio

1990

1.117.917,6 1.382.719,5 1.628.069,2 1.748.207,7

28,3%

36,0%

43,4%

46,7%

87,9%

90,4%

92,6%

92,7%

agropecuária/área
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Área Antrópica (ha)
Gurupi

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

Área Antrópica (ha)

% da área antrópica/área total
%

área

antrópica

41,0%

95,9%

97,2%

97,7%

98,0%

378.122,6

584.923,9

840.436,0

943.456,9

7,2%

10,8%

15,9%

18,0%

89,8%

87,3%

89,1%

89,8%

324.122,6

492.809,5

563.114,1

606.855,9

14,7%

21,2%

24,2%

25,9%

96,4%

91,3%

91,1%

90,4%

814.516,4 1.126.034,2 1.335.165,2 1.433.617,0

14,0%

19,7%

23,3%

25,4%

88,3%

90,0%

89,5%

91,2%

agropecuária/área

antrópica

Tocantins

40,2%

agropecuária/área

antrópica

Rio Formoso

35,5%

agropecuária/área

antrópica

Porto Nacional

28,4%

agropecuária/área

antrópica

Dianópolis

812.261,6 1.002.750,7 1.129.375,6 1.148.468,4

6.014.378,8 7.460.491,2 8.468.580,5 9.101.740,6

21,7%

26,9%

30,5%

32,8%

85,6%

88,4%

89,1%

89,3%

agropecuária/área

Fonte: SEPLAN, Plano Estadual de Uso e Cobertura do Solo (2010).
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Figura 2: Áreas de antropização do Estado em

Figura 3: Áreas de antropização do Estado em 2007

1990

Fonte: Seplan, Plano Estadual de Uso e Cobertura do
Fonte:

Seplan,

Plano

Estadual de

Uso

Solo (2010)

e

Cobertura do Solo (2010).

Segundo o IBGE a população do Tocantins em 2018 foi estimada em 1.555.229
habitantes, correspondendo a 0,75% da população nacional e 8.64% da Região Norte.
Os dez maiores municípios respondiam em 2018, por 51,39% da população
estadual, sendo Palmas, a capital, com estimativa naquele ano com 291.855 habitantes.
Tabela 3: Os dez maiores municípios em População
Nome do Município

População Estimada 2018

Palmas

291.855

Araguaína

177.517

Gurupi

85.737

Porto Nacional

52.700

Paraíso do Tocantins

50.602

Araguatins

35.346

Colinas do Tocantins

34.990

Guaraí

25.677

Tocantinópolis

22.896

Dianópolis

21.850

Fonte: IBGE- Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Socias COPIS/SEPLAN- Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas. (*) Desidade demográfica- corresponde a
habitantes por KM².
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O Tocantins possui uma rede urbana concentrada (Figura 5), com duas capitais
regionais, Palmas e Araguaína. No estudo do IBGE sobre as Regiões de Influência das
Cidades (2008), Palmas é uma capital regional do tipo B, cujas características são
“capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de
influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto de
atividades, por grande número de municípios” (IBGE, 2008, p. 11); Araguaína, também
capital regional, mas do tipo C (menor número de relacionamentos municipais); o
município de Gurupi, segundo a metodologia de classificação, é considerado um centro
sub-regional do tipo B, “têm área de atuação mais reduzida, e seus relacionamentos
com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as três
metrópoles nacionais” (IBGE, 2008, p. 11). As cidades de Dianópolis, Paraíso do
Tocantins, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Guaraí e Tocantinópolis são rotuladas
como centro de zona A, ou seja, “cidades de menor porte e com atuação restrita à sua
área imediata; exercem funções de gestão elementares” (IBGE, 2008, p. 11).
Figura 4: Rede de Influência Regional

Fonte: IBGE, Regiões de Influência das Cidades (2008)
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A esperança de vida ao nascer de 73,39 anos, e o índice de envelhecimento da
população de 21,75%, seu IDH-M em 2010 (último dado disponível) de 0,699,
considerado de médio desenvolvimento humano.
Em 2005, Tocantins exportou US$ 158,7 milhões de dólares e importou US$ 14,3
milhões. No ano de 2018, as exportações do Estado alcançaram US$ 1.2 bilhões de
dólares e as importações US$ 229 milhões de dólares com um saldo comercial de mais
de US$ 970 milhões de dólares, sendo 82,90% de soja e derivados e 9,75% de carnes e
subprodutos, sendo os seus principais produtos. Sua agroindústria está centralizada em
seis distritos instalados em cinco cidades-polos: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto
Nacional e Paraíso do Tocantins.
O Produto Interno Bruto do Tocantins a preço de mercado corrente, no período de
2002 a 2016, obteve o melhor desempenho do país, com um crescimento nominal de
493%, saindo de R$ 5.323 bilhões de reais em 2002 para R$ 31.576 bilhões em 2016,
participando com 9.4% do PIB da Região Norte e 0,5% do PIB nacional, seu PIB per
capita alcançou em 2016 R$ 20.599,00, superior ao da Região Norte do país, ocupando
a 15º posição no ranking nacional. O setor de serviços corresponde a 74,00% do PIB, o
agropecuário 12,7% e o industrial 13,3%.

TRABALHO E RENDIMENTO DO TOCANTINS (IBGE/2019)
Rendimento nominal mensal domiciliar per capita
[2018]
R$
Pessoas de 16 anos ou mais ocupadas na semana de
referência [2016]

1.045,00

]
663 pessoas (×1000)

Proporção de pessoas de 16 anos ou mais em
trabalho formal, considerando apenas as ocupadas na
semana de referência [2016]
42,7 %
Proporção de pessoas de 14 anos ou mais de idade,
ocupadas na semana de referência em trabalhos
formais [2018]
Rendimento médio real habitual do trabalho principal
das pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas
na semana de referência em trabalhos formais [2018]

47,1 %

R$ 2.210,00
Pessoal ocupado na Administração pública, defesa e
seguridade social [2017]
84.102 pessoas
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2.2.3 A Região Metropolitana de Palmas
A Região Metropolitana de Palmas é uma região metropolitana no Estado do
Tocantins, instituída pela Lei Estadual nº 2824, de 31 de dezembro de 2013. A Região
Metropolitana de Palmas compreende 16 municípios na região central do Tocantins, no
entanto, o município de Palmas forma uma conurbação somente com o distrito de
Luzimangues, situado no município de Porto Nacional. A Região Metropolitana de
Palmas apresentava em 1º de julho de 2015, uma população total de 446.737
habitantes, segundo estimativa do IBGE.
Criada pelo governo do Estado, a Região Metropolitana de Palmas possibilita
maior poder de organização e de negociação de verbas para obras públicas que
propiciam maior desenvolvimento da região. Ao todo, são beneficiados 15 municípios e a
capital.
Além de Palmas, fazem parte da Região Metropolitana os municípios de
Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras, Lajeado,
Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do Tocantins, Porto
Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Ao todo, os municípios somam mais de 440
mil habitantes, cerca de 30% da população tocantinense. Da região, fazem parte três
dos maiores municípios do Tocantins: Palmas, Porto Nacional e Paraíso.
A criação possibilitou aos pequenos municípios circunvizinhos da capital
acompanhar o desenvolvimento pelo qual a maior cidade do Tocantins vem passando. A
cidade de Palmas está em pleno desenvolvimento e os municípios do interior não
estavam aproveitando esse crescimento. Assim, é implementada maior economia no
traslado entre as cidades, com passagens mais baratas entre os municípios.

2.2.4 A cidade de Palmas
Palmas é um município brasileiro, sendo a capital e também a maior cidade do
Estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989, logo após a criação
do Tocantins pela Constituição de 1988. Antes desta data, Palmas foi planejada
inicialmente pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de
Oliveira Filho, sendo que a partir daí, a cidade começou a ser construída pelos
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trabalhadores que vieram do interior do Tocantins e de vários outros estados do país.
Entretanto, somente a partir do dia 1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a
capital definitiva do Estado, já que antes a cidade ainda não possuía condições físicas
de sediar o governo estadual, que estava alocado temporariamente no município vizinho
de Miracema do Tocantins.
O nome para batizar a capital do Tocantins, Palmas, foi escolhido em
homenagem a Comarca de São João da Palma (atual Paranã), sede do primeiro
movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do Rio Palma com o Rio
Paranã. Outro fator que influenciou o nome foi a grande quantidade de palmeiras na
região.
Somente anos depois, com o desmembramento do Estado do Tocantins do
Estado de Goiás pela Constituição de 1988, é que Palmas finalmente começou a surgir.
No dia 10 de janeiro de 1989, a cidade de Miracema do Tocantins foi definida como
capital provisória do Estado. No dia 19 de julho do mesmo ano, a Assembleia Estadual
Constituinte aprovou o projeto de lei do executivo criando o Município de Palmas.
Somente em 1 de janeiro de 1990 é que Palmas assumiu sua função de capital do
Estado e os poderes constituídos foram transferidos da capital provisória, Miracema,
para o plano diretor da nova cidade. Hoje, a cidade planejada, foi construída contendo
avenidas largas, uma preservação ambiental eficiente e bons locais públicos. Palmas foi
a capital com o maior crescimento demográfico durante a primeira década do século
XXI.
Palmas é a capital do vigésimo quarto Estado mais populoso do Brasil, Tocantins.
A área original do município, segundo o IBGE é de 2219km². Sua altitude é de 260m. Os
municípios vizinhos a Palmas são respectivamente: Lajeado e Aparecida do Rio Negro
ao norte; Novo Acordo e Santa Tereza do Tocantins ao leste; Monte do Carmo ao
sudeste e ao sul; Porto Nacional ao sul, ao sudoeste e ao oeste; e Miracema do
Tocantins ao noroeste.
Palmas é considerada a capital mais quente do Brasil na atualidade, e com
tendência a aumentar ainda mais a temperatura no futuro com o aumento da população,
veículos, asfalto e construções de prédios. Em Palmas, predomina o clima tropical com
estação seca. Clima quente todo o ano. Apesar de ter algumas variações, são poucas,
pois a diferença entre o mês mais quente (setembro) e o mais frio (julho) é de apenas
3ºC. A média das máximas em setembro é de 36ºC, e a das mínimas é de 22ºC, em
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julho, a média das temperaturas máximas atinge 33ºC, enquanto a das mínimas cai para
15ºC. Assim, a temperatura média anual é de 26ºC. Apesar de setembro ser o mês mais
quente, as temperaturas mínimas maiores acontecem em março, com 24ºC. O mesmo
acontece com julho (mês mais frio), onde a menor temperatura máxima acontece em
março e fevereiro.
A distribuição sazonal das precipitações pluviais está bem caracterizada, no ano,
por dois períodos bem definidos: a estação chuvosa, de outubro a abril, com
temperatura média de 26ºC, com ventos fracos e moderados; e a estação seca, nos
meses de maio a setembro com temperatura média que varia entre 23ºC e 27ºC. O
índice pluviométrico é de 1.300 milímetros (mm) anuais. O mês mais chuvoso é janeiro,
quando chove 246mm, enquanto o mês mais seco é julho, quando a chuva é quase
nula.
O relevo está caracterizado pelas Serras do Carmo e do Lajeado, que constituem
um relevo basicamente escarposo, sendo que a cidade se mantém em uma 'planície'
entre a Serra e o lago represado.
O principal rio que banha o município de Palmas é o Rio Tocantins. O trecho
deste rio que banha o município faz parte do lago formado pela Usina Hidrelétrica de
Lajeado, que fica localizada a pouco mais de 54km ao norte da cidade, no município
vizinho de Lajeado. Dentre os outros cursos d'água que passam pelo município,
destacam-se o Rio das Balsas, o Ribeirão das Pedras, o Ribeirão Taquaruçu, o Córrego
Macaco e o Ribeirão Taquaruçu Grande.
Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento demográfico do Brasil
nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os estados brasileiros,
com destaque para os estados vizinhos ao Tocantins. Nos últimos anos, o
desenvolvimento econômico pelo qual tem passado o município de Palmas de certa
forma tem contribuído para a atração de um contingente populacional proveniente de
diversas partes do país. Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada com o
surgimento de oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do
Estado e da capital.
O crescimento de Palmas foi significativamente alto durante a década de 1990.
Em 1991, a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano de 2000, a cidade
já contava com 130.528 habitantes. Sua urbanização também cresceu nos últimos anos.
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Apesar de uma desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior
do que o índice nacional e do Tocantins.
Após 30 anos, a população chega aos 299.127 habitantes (IBGE/2019), sendo
que 80% das quadras habitadas já estão pavimentadas. O mesmo ocorrendo com
saneamento básico e água tratada que chega a 98% da população. De um modo geral a
cidade é caracterizada pelo seu planejamento, pois foi criada quase na mesma forma de
Brasília, com a preservação de áreas ambientais, boas praças, hospitais e escolas, se
tornando a capital com a maior taxa de crescimento do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH).
POPULAÇÃO DE PALMAS (IBGE/2019)
População estimada [2019]

299.127 pessoas

População no último censo [2010]

228.332 pessoas

Densidade demográfica [2010]

102,90 hab/km²

Evolução Demográfica
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Palmas é
considerado elevado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), seu valor é de 0,788, sendo o maior de todo o estado de Tocantins (em 139
municípios); segundo de toda Região Norte do Brasil (em 449) e o 559º de todo Brasil
(em 5.507). Considerando apenas a educação, o valor do índice é de 0,934 (classificado
como muito elevado), enquanto o do Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,712
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(o brasileiro 0,638) e o de renda é de 0,754 (o do Brasil é 0,723). A cidade possui a
maioria dos indicadores elevados e parecidos com os da média nacional segundo o
PNUD. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 5,43%, o limite inferior da
incidência de pobreza é de 1,56%, o superior é de 9,30% e a incidência da pobreza
subjetiva é de 3,64%. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, é de 0,42,
numa escala entre 1,00 (pior número) e 0,00 (melhor).
Palmas foi concebida e projetada a partir de um concurso nacional em 1992. Para
ser o centro administrativo e econômico do Tocantins, e devido a isso, o setor de
serviços é o principal setor da economia palmense.
A participação da agropecuária na economia palmense é menor do que a do setor
de serviços, estando baseada em pequenas chácaras no entorno da cidade e das
rodovias que dão acesso a Palmas, além de grandes fazendas de plantação de soja e
de criação de gado no distrito de Buritirana.

A economia é predominantemente formal, formada principalmente por sociedades
limitadas e firmas individuais. As microempresas são as mais comuns no município,
sendo que elas compõem mais de 80% das 4.394 empresas palmenses.

ECONOMIA DE PALMAS (IBGE/2019)
PIB per capita [2016]
R$ 28.974,17
Percentual das receitas oriundas de
57,9 %
fontes externas [2015]
Índice de Desenvolvimento Humano
0,788
Municipal (IDHM) [2010]
Total de receitas realizadas [2017]
R$ 1.125.053,02 (×1000)
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Total de despesas empenhadas [2017]

R$

963.493,02 (×1000)

TRABALHO E RENDIMENTO DE PALMAS (IBGE/2019)
Salário médio mensal dos
trabalhadores formais
3,8 salários mínimos
[2017]
Pessoal ocupado [2017]
140.523 pessoas
População ocupada [2017]
49,0 %
Percentual da população
com rendimento nominal
mensal per capita de até
1/2 salário mínimo [2010]
30 %
A cidade possui quatro distritos industriais, sendo eles o Distrito Industrial de
Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial Tocantins II e o Distrito
Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às margens das rodovias TO-050
e TO-010.
O desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade-polo, cuja
influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do
Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão.
Palmas recebeu investimentos, tais como: o Capim Dourado Shopping; o pátio
multimodal da Ferrovia Norte-Sul, diversas lojas de redes varejistas, tais como Casas
Bahia, Extra, Açai, Macro, Atacadão, Big, Americanas, Wilson Brasil, entre outras.
Palmas encontra-se localizada próxima à Rodovia Belém-Brasília. Pela BR-153, o
município tem acesso às principais cidades do Tocantins e demais regiões do país,
especialmente o Centro-Sul e os demais estados do Meio-Norte (Maranhão, Pará e
Amapá). A TO-050 também é uma importante via de acesso a Palmas, sendo
responsável por ligar a cidade ao município vizinho de Porto Nacional, à região sudeste
do estado, ao nordeste de Goiás, ao Estado da Bahia e ao Distrito Federal.
Além de sua arquitetura arrojada, Palmas conta com um lago formado pela UHE
Luís Eduardo Magalhães, com 8 Km de largura, onde podem ser praticados diversos
esportes náuticos.
Em Palmas, com a participação de cidadãos de todos os Estados brasileiros,
criou-se uma cidade de braços abertos para todos que chegam para trabalhar e viver.
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Essa gente é a força que alavanca a cidade, dona de uma rica diversidade cultural, que
a cada dia recebe mais infraestrutura e diversidade seus serviços.

2.2.5 Dados Educacionais
As principais instalações educacionais do país estão concentradas nas capitais
brasileiras. Muito embora o desempenho da economia formal seja considerado
favorável, com uma base produtiva relativamente moderna, persiste uma enorme rede
de atividades vinculadas ao comércio e aos serviços informais, com expressivo número
de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços que têm um papel importante
para a economia estadual, em especial como absorvedoras de mão de obra.
O trabalho, por sua vez, passa por transformações profundas que não têm sido
acompanhadas por novas estruturas sociais, ou seja, os recursos humanos, como força
produtiva, vêm perdendo espaço na sociedade moderna e têm ascendido, cada vez
mais, o intelecto e a criatividade como vetores fundamentais para o processo de
inovação permanente exigido pelo contexto organizacional. A mudança na configuração
do trabalho aponta para posicionamentos distintos na relação capital-trabalho, dado que
os patamares de negociação passam a ser diferenciados e não mais limitados somente
ao esforço físico. Esse novo cenário indica que os processos de apropriação e
concentração de esforços físicos e mentais visando ao alcance de elevada produtividade
são questões ainda em debate, levando-se em conta o aproveitamento integral dessa
nova modalidade de capital.
A percepção de que existe uma nova realidade organizacional caracteriza a
necessidade de criação de um curso de administração que esteja pautado no eixo
ensino, pesquisa (iniciação científica) e extensão, de modo a suprir distintos níveis
gerenciais, estimulando a capacidade criadora, a iniciativa de ação, a inovação
produtiva, o empreendedorismo responsável e o compromisso social em prol de um
desenvolvimento econômico justo e autossustentável.
O Censo da Educação Superior de 2013 registrou a participação de 2.391
Instituições de Ensino Superior no país, entre públicas e particulares, o que representa
uma variação positiva no número de instituições em relação ao ano de 2012 e a
confirmação da tendência de crescimento na década.
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O número de estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil cresceu
3,8% de 2012 para 2013. No ano passado, as matrículas superaram 7,3 milhões. A rede
privada concentra o maior número de alunos, quase 5,4 milhões de inscritos. Na rede
pública, há cerca de 1,9 milhão de estudantes.
No ano passado, ingressaram no ensino superior cerca de 2,7 milhões de
estudantes. A matrícula na graduação cresceu mais na rede privada (4,5%) do que na
rede pública (1,9%) – o censo anterior registrou maior crescimento nas instituições
públicas. Neste censo, a rede privada participa com mais de 80% no número de
ingressantes em cursos de educação superior de graduação.
Administração é o curso com o maior número de matriculados no país (800.114),
seguido por Direito (769.889), Pedagogia (614.835), Ciências Contábeis (328.031) e
Engenharia Civil (257.268).
As universidades são minoria entre as instituições de educação superior – são
195, que equivalem a 8,2% do total das instituições de educação superior. As Centro
Universitários predominam, são 84,3%. Apesar de o número ser menor, as
universidades concentram 53,4% das matrículas em cursos de graduação e 29,2% estão
nas Centro Universitários.
As matrículas de pessoas com deficiência cresceram cerca de 50% nos últimos
quatro anos. Em 2013, eram 30 mil alunos e, em 2010, 19 mil. A maioria dos estudantes
está em cursos de graduação presencial (23 mil).
Levando em conta a educação superior sequencial e a pós-graduação stricto
sensu, o número de matriculados no ensino superior no país chega a 7,5 milhões. O
Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep, engloba as redes pública
e privada de educação superior.
No período 2014-2016, a matrícula cresceu 4,4% nos cursos de bacharelado,
0,6% nos cursos de licenciatura e 5,4% nos cursos tecnológicos. Os cursos de
bacharelado têm uma participação de 67,5% na matrícula, enquanto os cursos de
licenciatura e tecnológicos participam com 18,9% e 13,7%, respectivamente.

2.2.5.1 Educação no Tocantins
O Governo do Tocantins assumiu o compromisso de garantir a Educação - direito
de todos - como fator de desenvolvimento social e econômico e como instrumento de
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inclusão social, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, nos
termos das legislações federal e estadual. Uma das grandes ferramentas para cumprir
com essa meta é o Plano Estadual de Educação 2006/2016. A garantia do ensino
fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 6 a 14 anos, assegurandolhes o ingresso e a permanência com sucesso na escola, a garantia do ensino
fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o
concluíram, a ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino, a valorização dos
profissionais da educação, o desenvolvimento de um sistema de informação e de
avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, estimulando a avaliação
institucional, de desempenho do servidor e o aperfeiçoamento dos processos de coleta,
análise e difusão de dados são as prioridades no plano de educação do Tocantins. Na
educação investe-se hoje para colher os resultados a longo prazo. Casa do Estudante e
Bolsa Universitária são alguns dos investimentos que o Governo do Tocantins está
fazendo na área.
O Estado dispunha em 2012, segundo dados do Governo, de uma rede de 3.280
escolas, sendo 318 creches, 774 escolas de ensino pré-escolar, 1.340 escolas de ensino
fundamental, 312 escolas de ensino médio, 46 escolas de educação profissional,112
escolas de educação especial e 378 de educação para jovens e adultos (EJA).
Dados da Educação do Tocantins segundo IBGE:

EDUCAÇÃO DO TOCANTINS (IBGE/2019)
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública)
[2017]
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública)
[2017]
Matrículas no ensino fundamental [2018]
Matrículas no ensino médio [2018]
Docentes no ensino fundamental [2018]
Docentes no ensino médio [2018]
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2018]
Número de estabelecimentos de ensino médio [2018]

5,4
4,5
246.183 matrículas
63.384 matrículas
13.018 docentes
4.987 docentes
1.313 escolas
341 escolas
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A educação superior visa ao desenvolvimento do ser humano, à difusão da
ciência e da tecnologia e ao preparo do cidadão para o desempenho de suas funções no
mercado de trabalho. Assim, a educação superior tem compromisso com o
desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de
vida da população. As diretrizes para a educação superior constituem um conjunto de
princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização,
articulação e desenvolvimento do ensino universitário no Tocantins, atendendo à
legislação vigente e ressaltando a necessidade de vincular a educação com a prática
social.
Sabe-se que os avanços qualitativos nem sempre são proporcionais aos
quantitativos e esta tem sido a pauta de muitas discussões acerca do ensino superior.
Também é sabido que os números ainda estão longe da meta do governo federal que
pretende alcançar 30% dos jovens entre 18 e 24 anos, sendo que atualmente apenas
13% desse público adentraram o ensino superior. Entretanto, é inegável o fato de que a
educação superior tem experimentado grandes progressos nas últimas décadas,
possibilitando que milhares e milhares de pessoas tenham acesso à formação de 3º
grau.
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Aliado a isso, o Brasil tem presenciado ainda uma interiorização do ensino, com a
criação e instalação de instituições públicas e privadas, de norte a sul do País,
permitindo a diminuição das desigualdades regionais em termos de ofertas de vagas.
O Tocantins também vivencia tal processo, com a criação e expansão dessas
instituições em vários de seus municípios, conforme foi possível constatar. Nesse
contexto, é preciso considerar as diferentes realidades que ainda o separam dos demais
estados, a exemplo da densidade populacional, uma vez que toda a população do
Estado pode equivaler aos habitantes de uma capital brasileira.
No caso, o Estado do Tocantins, a expansão de IES é um fato visível em todo o
Estado, o que vem a ser confirmado com dados fornecidos pela SEPLAN-TO/Inep, onde
registra-se que: em 1999 haviam apenas 4 Instituições de ensino, em 2003 18 e, em
2010, 33 instituições de ensino superior presenciais.
O Estado avançou bastante, mas ainda há um longo caminho a percorrer. O
fortalecimento do ensino superior depende ainda de mais incentivos governamentais, no
intuito de estendê-lo a uma parcela cada vez maior da sociedade, ampliando as
possibilidades socioeconômicas da população e colaborando para o desenvolvimento
local e regional.
No Plano de Desenvolvimento do Tocantins, documento balizado e homologado
por número significativo de profissionais e instituições, exercita-se a visão de futuro.
A população se orgulha de ter erradicado a pobreza e de viver em um estado
precursor de um modelo de desenvolvimento que se diferencia pela qualidade do seu
capital humano, pela capacidade competitiva de suas empresas e por instituições
públicas eficientes e reconhecidas. Esse novo ciclo de desenvolvimento socioeconômico
tem como núcleo central das suas estratégias, a solidez das instituições e a produção de
alto valor agregado em uma economia mais inovadora, diversificada e competitiva. Ou
seja, são os avanços sociais que solidificarão as bases para o desenvolvimento
sustentável.

2.2.5.2 Educação em Palmas
Palmas tem um sistema de ensino primário e secundário, público e privado, e
uma variedade de profissionais de escolas técnicas.
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Dados da Educação de Palmas

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALMAS
(IBGE/2019)
Taxa de escolarização de 6 a 14
98 %
anos de idade [2010]
IDEB – Anos iniciais do ensino
6,5
fundamental (Rede pública) [2017]
IDEB – Anos finais do ensino
5,3
fundamental (Rede pública) [2017]
Matrículas no ensino fundamental
40.573 matrículas
[2018]
Matrículas no ensino médio [2018]
12.882 matrículas
Docentes no ensino fundamental
1.824 docentes
[2018]
Docentes no ensino médio [2018]
821 docentes
Número de estabelecimentos de
105 escolas
ensino fundamental [2018]
Número de estabelecimentos de
37 escolas
ensino médio [2018]

No ensino superior, destacam-se importantes universidades públicas e privadas.
As instituições públicas de ensino superior sediadas em Palmas são: a Universidade
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Federal de Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO) e a Unitins
(Universidade Estadual do Tocantins).
Palmas destaca-se, no âmbito estadual, na área de educação, possuindo os
melhores indicadores do Estado. Verifica-se um forte crescimento de vagas no nível
superior que conta hoje com um total de 06 estabelecimentos, sendo 02 de ensino
público e os demais particulares. Deve ser ressaltado ainda, o ensino tecnológico
ministrado pela Escola Técnica Federal de Palmas.
No município de Palmas coexistem instituições de diferentes Sistemas de Ensino:
Sistema Municipal, Estadual e Federal. Assim, pensar na educação ofertada aos
munícipes requer a verificação de dados da oferta desses sistemas em Palmas, visto
que funcionam de forma interdependente e complementar, sendo impactados e
impactando a realidade local.
A Centro Universitário, no desejo de participar e contribuir para o desenvolvimento
econômico e à melhora das condições de vida da população palmense, tendo ciência do
seu papel como em oferecer cursos superiores de qualidade, se prepara para oferecer
aos alunos egressos do ensino médio uma sólida formação profissional, amparada por
um embasamento que lhes proporcione condições de adquirir uma visão abrangente da
realidade em que irão atuar, interferindo com consciência nos padrões de educação da
comunidade.

2.2.6 Dados da Saúde do Tocantins e de Palmas
Conforme pactuação na CIB de 29 de agosto de 2012, o estado do Tocantins é
composto por 8 regiões de saúde (figura 1), respeitando os critérios adotados pelo
decreto federal nº 7.508/2011 e resolução tripartite nº 004/2012, conforme quadro a
seguir.
O território tocantinense é composto de 139 municípios onde 92,8% dos
municípios são de pequeno porte, ou seja, possuem até 20.000 habitantes destes
54,26% possuem menos que 5.000 habitantes. Esta realidade apresenta desafios a
serem superados tendo em vista grande parte dos municípios tocantinenses de pequeno
porte carecem de estrutura econômica e social. Como o processo de descentralização e
municipalização os municípios são responsáveis pela saúde dos seus cidadãos devendo
ter condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer sua função.
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A configuração territorial da saúde organiza-se em 08 regiões de saúde, as regiões de
saúde capim dourado e médio norte, em termos populacionais, são as duas regiões
mais populosas com 348.719 e 289.511 habitantes em 2015.
Entre os anos de 2010 e 2015 em números absolutos de todas as regiões tiveram
crescimento populacional, mas a distribuição da população em termos relativos
demonstra que as regiões do capim dourado e médio norte sofreram discreto acréscimo
e as outras 6 regiões com discreto decréscimo. Em 2010 as regiões capim dourado e
médio norte concentravam 40,79% da população, contudo em 2015 apresentam 42,13%
dos habitantes do estado (plano estadual de saúde do Tocantins, 2015).
No Tocantins a população indígena está distribuída em sete etnias: karajá,
xambioá, Javaé (que formam o povo INY) e os Xerente, Krahô Canela, Apinajée
Pankararú. Eles se distribuem em mais de 82 aldeias, em municípios localizados em 06
regiões de saúde: bico do papagaio; médio norte Araguaia; Cerrado Tocantins Araguaia;
Capim Dourado; Cantão e Ilha do Bananal. Nos municípios de: Cachoeirinha, Formoso
do Araguaia, Goiatins, Itacajá, Lagoa da Confusão, Marilândia do Tocantins,
Sandolândia, Santa Fé do Araguaia, São Bento do Tocantins, Tocantins e
Tocantinópolis. São 11.410 indígenas entre aldeados e citadinos, equivalendo a 1% da
população geral Tocantins (plano estadual de saúde do Tocantins, 2015).
O município de Palmas hoje desfruta de uma Atenção Primária bem estruturada,
tendo ao todo 34 Centros de Saúde Comunitários (CSC) que são distribuídos em oito
territórios em homenagem a etnias indígenas: Kanela (com seis unidades na região das
Arnos), Apinajé (com quatro unidades / Arnes e Arses centrais), Xambioá (três unidades
/ Arses Centro Sul), Krahô (quatro unidades / Arses Sul), Karajá (seis unidades /
Aurenys), Javaé (cinco unidades / Taquaralto e região), Xerente (três unidades / Taquari
e região) e Pankararu (três unidades em Taquaruçu, Buritirana e Taquaruçu
Grande). Palmas também é referência para outros municípios nos serviços de média e
alta complexidade, nos termos da Programação Pactuada Integrada

– PPI.
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Figura 1. Regiões de Saúde do Estado do Tocantins
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Fonte: Disponível em: https://central3.to.gov.br/arquivo/330945/.

O município de Palmas é responsável pela Gestão de Ações e Serviços dos
prestadores de serviços públicos ou privados situados no território de Palmas, quais
sejam: Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, Prestadores
privados/contratados/conveniados do Município de Palmas. Esta descentralização
ocorreu através da Declaração de Comando Único, ratificada pela Resolução CIB nº
159 de 29.08.2012, de acordo com o Decreto Federal de nº 7.508, de 28.11.2011, por
sua vez o Estado é responsável pela: a rede hospitalar e os ambulatórios das unidades
hospitalares, quais sejam: HGP, Hospital Dona Regina, Hospital Infantil – Dr. Hugo
Rocha,

LACEN,

Hemorrede

e

Vigilância

Estadual

e

prestadores

privados/contratados/conveniados ao Estado.
Segundo o dados do IBGE, o ultima pesquisa publicada de Serviços de Saúde
de Palmas foi de 2009, em 2021, 12 anos depois o quadro mudou radicalmente para
melhor.

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE144

estabelecimentos

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

5

estabelecimentos

Especialidade médica
CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL
CLÍNICA MÉDICA
NEUROCIRURGIA
OBSTETRÍCIA
PEDIATRIA
PSIQUIATRIA
TRAUMATO-ORTOPEDIA

0
4
1
1
3
0
1

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
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OUTRAS ESP CIRÚRGICAS
OUTROS

0
2

CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO
Geral
TIPO DE ATENDIMENTO
Com internação
2
Sem internação
48
Com especialidades
TIPO DE ATENDIMENTO
Com internação
4
Sem internação
48
Especializado
TIPO DE ATENDIMENTO
Com internação
00
Sem internação
42

ESFERA ADMINISTRATIVA
Privado
Público

83
61

MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Particular
81
Plano de terceiros
73
Plano próprio
00

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos

SUS
90

estabelecimentos

TIPO DE ATENDIMENTO
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

64

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Com internação
Sem internação

6
107

estabelecimentos
estabelecimentos

TIPO DE ESPECIALIDADE
Atendimento ambulatorial
Serviços de apoio à diagnose e terapia - SADT

TIPO DE ESTABELECIMENTO
Único
Terceirizado
Com terceirização

142
3
2

EQUIPAMENTOS
ELETROCARDIÓGRAFO
ELETROENCEFALÓGRAFO
EQUIPAMENTO DE HEMODIÁLISE
MAMÓGRAFO
Com comando simples
Com estéreo-taxia

RAIO X
Até 100mA
100 a 500mA
Mais de 500mA
RAIO X PARA DENSITOMETRIA ÓSSEA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
TOMÓGRAFO
ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO

107
31

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos

31
3
27

equipamentos
equipamentos
equipamentos

8
1

equipamentos
equipamentos

6
14
5
4
5
7
22

equipamentos
equipamentos
equipamentos
equipamentos
equipamentos
equipamentos
equipamentos
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Nº DE LEITOS PARA INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
364 leitos
ESFERA ADMINISTRATIVA
Público
294
leitos
Privado
70
leitos
O

Município

de

Palmas

mantem

em

seu

site

(https://www.palmas.to.gov.br/servicos/servicos-de-saude-oferecidos-nomunicipio/200)
os Serviços de Saúde oferecidos pelo Município:

SERVIÇOS DE SAÚDE OFERECIDOS NO MUNICÍPIO (Site da Prefeitura de
Palmas/2021)
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE EM PALMAS
A porta de entrada do sistema são as Unidades de Saúde da Família (USF), onde
atuam médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e equipes de saúde bucal,
através do Programa Saúde da Família. Em Palmas existem 33 USF’s instaladas no
perímetro urbano 08 Postos de atendimento na zona rural. Todas elas servem de
referência para as equipes de agentes comunitários de saúde da família, que executam
ações preventivas realizando visitas domiciliares.
É nas Unidades de Saúde da Família que o cidadão deve procurar o primeiro
atendimento, quando não se tratar de caso de urgência e emergência, situações para
as quais existem as Unidades de Pronto Atendimento.
Nas USF’s os pacientes passam pela avaliação inicial de um clínico geral e do
enfermeiro, e, havendo necessidade, são encaminhados para outras unidades de
atendimento especializado que integram a rede. Todos os encaminhamentos são
processados por uma central de regulação, que ordena as demandas e efetua o
agendamento de consultas e exames.
● Especialidades
A rede possui 04 policlínicas e também o Centro de Consultas Especializadas de
Palmas (CECEP), com médicos especialistas em diversas áreas, que atendem às
demandas encaminhadas pelas USF’s e processadas pela central de regulação. Além
disso, existem também clínicas credenciadas pelo município para atendimento
suplementar aos usuários do SUS que demandam exames e consultas não disponíveis
na rede pública.
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Ainda na área de especialidades contamos com o Centro de Atendimento Psicosocial
(CAPS) e CAPS II- Álcool e Drogas, o Núcleo de Atendimento Henfil (para DST´s e
AIDS), o Centro de Saúde Sexual e Reprodutivo e Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO).

● Urgência e Emergência
O sistema conta também com uma rede de serviços de urgência e emergência
composta por02 Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s), que funcionam 24 horas por
dia de forma integrada ao SAMU 192 (Serviço Móvel de Urgência e Emergência). As
UPA’s estão equipadas para atender às demandas de urgência e emergência em
média complexidade, funcionando como estruturas intermediárias entre as USF’s e as
portas de urgência hospitalares (alta complexidade).
UPA Sul - Avenida Perimetral 02, no Jardim Aureny II (próximo à subestação de
energia);
UPA Norte - Quadra 103 Norte Rua NO-07, Lote 12/14, CEP 77.001-32
● Farmácias Municipais
Palmas conta com 11 farmácias regionalizadas (incluso a Farmácia Popular do Brasil),
que trabalham com corretas normas de armazenamento, procedimentos e condutas de
dispensação de medicamentos, garantindo a permanência de farmacêutico em todo
horário de funcionamento para orientar os usuários do Sistema Único de Saúde quanto
à administração dos medicamentos prescritos na receita.
As Farmácias disponibilizam mais de 200 medicamentos da Relação de Municipal de
Medicamentos Essenciais ( REMUME)
• A Rede
ATENÇÃO BÁSICA- Estratégia Saúde da Família – 33 USF´s, 09 Postos na Zona
Rural – 62 Equipes;
ESPECIALIZADA – 04 Policlínicas, CECEP, CEO, Henfil, CAPS I e II, Laboratório,
Credenciados.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CCZ, VISA, Cemuv, ações de vigilância em Saúde;
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – 02 UPAS Norte e Sul e SAMU;
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- 10 Farmácias e Farmácia Popular;
REGULAÇÃO – Agendamento de consultas, credenciamentos, Ouvidoria
FUNDAÇÃO ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS;

A taxa de mortalidade infantil era de 9,88 (IBGE/2017) por mil nascidos vivos e a
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taxa de óbitos era de 0,7 (IBGE/2016) por mil habitantes.
Segundo uma pesquisa realizada nos últimos anos, a saúde pública de Palmas
traz a satisfação de 90% da população. O Hospital de Urgências de Palmas e o HGP
são alguns dos principais hospitais da cidade. Entretanto, doenças como a Dengue
estão trazendo dados pouco a pouco alarmantes para a cidade.
Segundo o IBGE, a cidade tem mais de 70 mil domicílios entre apartamentos,
casas e cômodos. Grande parte do município conta com água tratada, energia elétrica,
esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia celular. 95,52% dos domicílios
atendidos pela rede geral de abastecimento de água; 96,99% das moradias possuem
coleta de lixo e 94,23% das residências possuem escoadouro sanitário. Atualmente, o
lixo da capital tocantinense é jogado no Aterro Sanitário de Palmas. Criado em 2001, é
considerado um modelo nacional.
Levando em consideração as especificidades da saúde do Estado do Tocantins
e da cidade de Palmas, onde a consolidação e efetividade do SUS está relacionada a
fatores que não dependem somente da legislação em saúde. A organização dos
serviços de saúde é fundamental, assim como a estruturação de um quadro de pessoal
sensível e resolutivo, de acordo com as necessidades dos usuários. É a partir desta
premissa que a formação torna-se fundamental no sentido de responder às
necessidades regionais e locais na área de saúde.
O Centro Universitário ITOP mantém constante empenho na formação de
profissionais voltados para as necessidades do SUS. Para tal, os temas curriculares
são desenvolvidos a partir do quadro epidemiológico nacional e local, as políticas
públicas são abordadas em diversas disciplinas.
O Centro Universitário ITOP possui convênios de estágios com o intuito de
propiciar aos alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados,
preferencialmente, na região de Palmas e em seu entorno. Em Palmas a sua estrutura
está pautada na saúde da família, composta por 34 CSCs, 86 equipes de saúde da
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família, 74 equipes de saúde bucal, 15 Núcleos de Apoio à Saúde da Família, uma
equipe de Consultório na Rua, um Centro de Atenção Inclusiva e um Centro de
Especialidades Odontológicas.
As equipes de saúde da família são compostas por diversos profissionais como
enfermeiros,

fisioterapeutas,

educadores

físicos,

odontólogos,

nutricionistas,

assistentes sociais, fonoaudiólogos, entre outros, que se articulam para atuar não
apenas nos CSCs, mas também em atendimento domiciliar, para pacientes que não
podem, ou têm dificuldade de locomoção.
A Atenção Secundária é formada pelos serviços especializados em nível
ambulatorial, intermediário entre a atenção primária e a terciária, e faz procedimentos
de média complexidade. Alguns serviços da Atenção secundária que estão também
contemplados no convênio com o Centro Universitário ITOP:
a)

Núcleo de Assistência Henfil é a unidade de referência para os usuários

da rede pública municipal em tratamento ou acompanhamento de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST), está localizado na Arne 41.
b)

Ambulatório de Psiquiatria Amas e Taquaralto – Oferecem atendimentos

ambulatoriais a pacientes em sofrimento mental e uso nocivo de álcool e outras drogas.
Localizados na Arso 41 e Taquaralto respectivamente.
c)

CAPS II - Oferece atendimento intensivo a portadores de sofrimento

psíquico leve, moderado e severo, constituindo uma alternativa ao modelo centrado no
hospital psiquiátrico, que os usuários tenham no contato com a família e comunidade e
está localizada na Arse 81.
d)

CAPS AD III - Suas instalações estão na Arno 12, o local oferece

atendimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias
psicoativas, e seus familiares através de tratamento multiprofissional.
e)

Ambulatório Infanto-Juvenil – Localizado na Arso 23 no CSCs, Isabel

Auler, oferece atendimento especializado às crianças e adolescentes através de
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profissionais da psicologia, fonoaudiologia e psiquiatria infanto-juvenil.
Portanto, o Centro Universitário ITOP busca manter parcerias com entidades,
instituições públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação
nos âmbitos científico, técnico, e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos
cenários de aprendizagem para os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem.
Nesse sentido, foram celebrados convênios com a SESAU-TO e com a Prefeitura de
Palmas para o desenvolvimento das atividades práticas e de estágio curricular
supervisionado nas unidades de saúde vinculadas.
Serão utilizados para supervisão dos alunos, docentes da instituição ou
preceptores da SESAU e Prefeitura, conforme as cláusulas do convênio e de acordo
com a demanda do campo disponibilizado, atendendo aos princípios éticos da
formação e atuação profissional e respeitando a relação de cerca de 5 a 6 alunos por
supervisor.

2.3 Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos que norteiam as
Práticas Acadêmicas da Instituição
Além das atividades intrínsecas ao ensino de graduação e de formação
profissional, o Centro Universitário ITOP tem por meta prosseguir com a
implementação de programas de educação à distância, pós-graduação, extensão e de
investigação científica, que promovam o desenvolvimento econômico e social da região
e sua inserção em mercados potenciais.
O Centro Universitário ITOP está vocacionada a implementar um programa de
prestação de serviços à comunidade, mediante a colaboração com entidades da
iniciativa privada e agências governamentais, bem como pelo intercâmbio cultural,
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técnico, tecnológico e científico com instituições de educação superior do país e do
exterior.
Para a Instituição a graduação propicia a construção de uma ordem social com
processos de aprendizagem permanente, de forma a promover atitudes e
comportamentos para que os discentes sejam portadores de uma cultura de
sustentabilidade por meio de:
• Projeto pedagógico que assegure a qualidade do ensino por meio de uma
organização didático-pedagógica flexível e interdisciplinar, evidenciando práticas e
procedimentos metodológicos inovadores;
• Processos acadêmicos eficazes garantidos pela disponibilidade de recursos
adequados;
• Atendimento às demandas de mercado de trabalho;
• Atendimento às necessidades e expectativas da comunidade;
• Seleção de docentes com titulação exigida pelos padrões de qualidade
especificados pelo Ministério da Educação.
A pós-graduação, em consonância com o projeto institucional e com o projeto
pedagógico de seus cursos, tem como propósito inicial a capacitação do corpo
docente, com a finalidade de fortalecer e dinamizar o processo acadêmico do Centro
Universitário ITOP, ampliando as perspectivas na preparação de pessoal como forma
de proporcionar um ensino de qualidade por meio de um potencial humano
devidamente qualificado, bem como:
• O atendimento à demanda local por cursos em áreas específicas,
possibilitando a continuidade de estudos e o fortalecimento da graduação;
• A qualificação de docentes e funcionários da própria instituição;
• O fomento ao perfil do egresso por meio de incentivos financeiros nos cursos
ofertados;
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• A institucionalização de política de valorização de pessoal, incentivando a
participação em programas de capacitação e de educação continuada.
Na investigação científica, a produção do conhecimento e sua disseminação
constituem parte integrante do conceito da educação superior. A ampliação do
conhecimento se consolida como uma atividade indispensável que é incorporada ao
ensino, o que determina a identidade da instituição. A investigação reforça, atualiza e
qualifica o ensino e apoia as atividades de extensão, bem como o que delas deriva. O
compromisso da instituição é o de explorar a investigação enquanto instrumento de
potenciação da qualidade do ensino, por meio de:
• Iniciação científica como forma de fortalecer e dar suporte às atividades de
ensino;
• Estudos e programas que envolvam docentes e discentes, viabilizando o
princípio da indissociabilidade das atividades-fim;
• Trabalhos científicos que apontem alternativas para o desenvolvimento
sustentável da região;
• Métodos para aferição e controle de resultados dando credibilidade e suporte
às atividades científicas.
Quanto à extensão, a ação extensionista é fundamental para a sustentação da
vida acadêmica, estabelecendo um sistema de comunicação entre a instituição e a
comunidade, o que permite a definição da verdadeira vocação institucional, ou seja:
• Extensão como eixo de integração comunidade/instituição;
• Definição da vocação extensionista do Centro Universitário ITOP, firmando o
seu compromisso com o social;
• Prioridade no atendimento à comunidade na área de influência da IES;
• Difusão artístico-cultural, ampliação de conhecimentos científicos e a
transferência de tecnologia.
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Este conjunto de intenções, portanto, visa ao lançamento das bases
fundamentais para a constituição de uma sociedade de conhecimentos, na qual o
saber técnico e científico e suas habilidades correlacionadas irão compor a matriz
principal da possibilidade de desenvolvimento sustentável da região, com mobilidade e
justiça social.
Sob a égide de sua missão principal de participar do desenvolvimento regional,
deu-se prioridade institucional de articular um saber comprometido com a justiça e a
solidariedade, visando sempre promover o exercício pleno da cidadania como
resultante da formação humanística, crítica e reflexiva.
Sendo assim, a filosofia do Centro Universitário ITOP é a busca pelo
compromisso com o discente e com a sociedade, que segue um conjunto de princípios
fundamentais em direção à qualidade.

2.4 Princípios e Valores
O Projeto Pedagógico Institucional se constitui num complexo de intenções, que
norteiam a vida da instituição pautado em princípios e valores coletivamente
assumidos, com o fim de oferecer educação de qualidade, que atenda às necessidades
e anseios da comunidade a que serve, segundo os princípios e valores que
constituem a sua identidade como:
• Cultuar e difundir valores fundamentais para o interesse social, para os
direitos e deveres dos cidadãos para o respeito ao bem comum e à ordem
democrática;
• Considerar as condições de escolaridade dos seus alunos, como dado
fundamental à formulação e desenvolvimento das suas ações pedagógicas;
• Formar cidadãos comprometidos com o progresso econômico e social da
comunidade, tecnicamente capacitados a atuar no mercado de trabalho;
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• Adotar métodos e técnicas de ensino que estimulem a iniciativa do estudante,
de modo a integrá-lo ativamente no processo de sua própria construção acadêmica e
profissional;
• Oferecer cursos direcionados ao atendimento das demandas identificadas;
• Organizar os conteúdos de tal modo que o aluno alcance o domínio dos
conhecimentos e das técnicas indispensáveis à sua atuação no mercado de trabalho.
O Projeto Pedagógico Institucional do Centro Universitário ITOP, consciente das
transformações da realidade, propõe um encaminhamento para suas orientações
acadêmicas, de modo a realizar intervenções no processo histórico. Essas
intervenções devem acontecer de maneira que a realidade conduza suas mudanças no
sentido de potencializar as condições de atendimento das demandas coletivas para
contribuir na redução da desigualdade social.

2.5 Aspectos Filosóficos
A filosofia que direciona o PPI está fundamentada na visão dialética em que a
relação sujeito e objeto atuam entre si, influenciando-se mutuamente. Essa filosofia
remete à reflexão de todos os envolvidos nas ações que serão desenvolvidas pela
Instituição, que quer dizer uma crítica do trabalho que se realiza, o significado que tem
para os sujeitos com os quais se trabalha e para a comunidade da qual fazem parte e
estão construindo.
Estão inseridos nesse olhar os valores estéticos, políticos e éticos. A
organização didática, as formas de convivência acadêmica, a organização do currículo
e das situações de aprendizagem e os procedimentos de avaliação que devem estar
coerentes com esses valores que agregam a sensibilidade, a igualdade e a identidade.
A IES se define como uma instituição de educação superior onde seus objetivos,
metas e o profissional a ser formado estabelecessem uma correlação entre o proposto
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e o desenvolvimento da região e do país, obedecendo às tendências apontadas pelo
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

2.6 Aspectos Psicopedagógicos
Os aspectos psicopedagógicos baseiam-se na abordagem interacionista em que
o conhecimento é considerado como uma construção contínua em uma relação sujeitoobjeto, em que o desenvolvimento não depende apenas do investimento recebido, mas
de investimento de cada pessoa envolvida, do seu interesse em construir e reconstruir
sua aprendizagem. A aprendizagem se dá de forma dinâmica, sempre relacionando a
teoria e a prática.
A aprendizagem, portanto, é um processo ativo e integral do sujeito na
construção do conhecimento, não valendo aqui a transmissão mecânica e
descontextualizada. Nesse sentido, o diálogo no processo educativo é essencial para
torná-lo dinâmico e promover a interação sujeito e objeto.

2.7 Princípios Didáticos Metodológicos
O corpo docente do Centro Universitário ITOP é inspirado e conquistado para
adquirirem e consolidarem uma filosofia de educação que oriente sua prática docente e
seu comportamento nos diversos cenários de aprendizagem, principalmente, na sala
de aula.
Isto porque, uma IES cujo objetivo é desenvolver a potencialidade de seus
discentes, tornando-os criativos, competentes para resolver problemas e capazes de
se ajustar facilmente às novas situações, necessita investir muito nos seus docentes
para que os mesmos possam causar impacto positivo nos seus discentes e assumirem
o compromisso, cada vez mais, com a educação com qualidade.
A preocupação do Centro Universitário ITOP é de ajudar o discente a ver a
relevância do conhecimento para a formação dos valores pessoais e sociais,
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buscando, ainda, alargar as perspectivas sociais do indivíduo, promover seu
desenvolvimento moral e cultural e aumentar seu senso de responsabilidade e
compromisso com a sociedade.
Implícita nestas proposições está a crença de que o intento maior da Instituição
diz respeito a criar condições para o desenvolvimento do potencial humano de cada
discente e que a eficácia das estratégias instrucionais possa ser avaliada na base do
“quão bem” os discentes estarão preparados para viver “integralmente e com sucesso”.
Implícito está também o fato de que o discente seja envolvido no processo de
aprendizagem e que este seja significativo para ele. Este envolvimento pode ser obtido
por meio de sua participação no desenvolvimento de todas as fases de seu currículo,
desde os estágios de planejamento até a implementação das estratégias, à avaliação
do trabalho realizado e às decisões a respeito do planejamento futuro.
Contudo, o Centro Universitário ITOP tem desenvolvido um modelo de projeto
pedagógico personalizado, onde o comportamento (aprendizagem) seja visto como
uma associação determinada pelo tipo de discente e pelo ambiente (maneiras de
ensinar). Neste projeto, o discente precisa ser envolvido no planejamento e na
implementação das estratégias instrucionais, a fim de torná-lo mais motivador e
facilitador do desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de
decisão.

2.8 Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas
A proposta pedagógica do Centro Universitário ITOP é participativa, tendo como
desafio a busca permanente da qualidade na formação de profissionais, aptos a
disputar, com vantagens competitivas, o mercado de trabalho globalizado e observar
crítica e reflexivamente, interferindo em seu contexto social. Para tanto, o projeto
pedagógico da instituição contará com os seguintes princípios:
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• Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social,
incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço local e global;
• Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação
formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações políticoacadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão;
• Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento;
• Atualizar e modificar a própria IES, integrando, de forma pertinente, as ações
de ensino, investigação científica e extensão;
• Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das ações
que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis
com o cumprimento de sua missão;
• Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os
processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos,
físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e
administrativa.
As instituições de educação superior têm sido cobradas e interpeladas a se
inserir nas contradições do sistema social, sem, contudo, conseguir o amadurecimento
necessário para uma atuação mais eficaz. Estando inseridas numa sociedade de
desenvolvimento desigual, carentes de recursos humanos qualificados e de lideranças
capazes de atuarem como agentes de mudança, as IES necessitam de uma análise
crítica que as conduza ao diagnóstico de suas necessidades e a um projeto que
estabeleça as suas prioridades estratégicas de mudanças.
Consequentemente, uma instituição de educação superior deve ter, ao lado de
seu caráter acadêmico, de sua procura do saber, do desejo de promover a criatividade,
uma função explícita de colaboradora do desenvolvimento e da solução dos problemas
contidos em nosso habitat. Sua preocupação deve ser a de produzir modelos de
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desenvolvimento baseados em valores humanos, voltados para problemas da
realidade.
Além disso, as IES precisam ter como função básica a posição de crítica,
fazendo da sala de aula e dos laboratórios locais para o questionamento dos valores e
pressupostos anteriormente adquiridos, isto é, cenários de aprendizagem, concorrendo
para a transformação dos discentes e docentes em agentes de mudança. Como agente
determinante, portanto, o Centro Universitário ITOP está agindo sobre o espaço social
em que está inserido, e via sua dinâmica operacional, agindo para ajudar a promover o
desenvolvimento sócio educacional local, regional e nacional.
Implícitas nestas funções estão algumas ideias que caracterizam o processo
didático-pedagógico no Centro Universitário ITOP, ou seja:
• Os discentes são ajudados a usar o conhecimento existente para serem
criativos. São preparados para aceitar e promover mudanças. Voltam seu interesse
máximo para a consideração dos valores humanos, com capacidade tanto para criticar
e questionar, como para responder e construir.
• As experiências organizadas e proporcionadas contemplam problemas que
são significativos e relevantes para as suas vidas e para a formação profissional;
Aos discentes são providas vivências que conduzem à formação de uma
consciência crítica, ao conhecimento interdisciplinar, ao trabalho de equipe envolvendo
discentes e docentes, ratificando os compromissos da instituição em função dos
problemas que o desenvolvimento sócio-político-econômico da região nos coloca.
No caso do Centro Universitário ITOP, o desafio que se coloca para a sua
inserção na sociedade local, regional e nacional, é principalmente, o desenvolvimento
da sociedade - e consequentemente, do cidadão brasileiro - para a criação, adaptação
e absorção de conceitos e inovações importantes que já vêm ocorrendo nas
sociedades mais desenvolvidas. Mudanças que, aparentemente, têm maior impacto
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nas relações econômicas, mas que, na realidade, se refletem no cotidiano das relações
políticas entre as nações e das relações sociais entre os indivíduos.
Ante a isto, o Centro Universitário ITOP planeja sua organização didáticopedagógica de maneira coerente com os objetivos que se propõe atingir, tomando por
base um conjunto de princípios e proposições básicas que norteiam o comportamento
do corpo docente, discente e técnico-administrativo.
A seguir são apresentados as principais proposições e princípios básicos que
são objeto de frequentes reuniões para que sejam analisadas, discutidas e
incorporadas por todos os pares e colocados em prática no dia-a-dia do Centro
Universitário ITOP.
O Centro Universitário ITOP define as seguintes diretrizes pedagógicas gerais,
que conduzem à elaboração dos projetos dos cursos e programas que oferta:
• Metodologias

de

ensino

ativas

e

inovadoras

que

promovam

o

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na formação integral do
educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas carreiras de nível superior;
• Currículos de cursos, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e planos
de ensino, que propiciam a integração, simultânea, entre teoria e prática, privilegiando
a investigação científica e as ações comunitárias;
• Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, cabendo ao docente
muito mais o papel de orientador/mediador, envidando esforços para despertar as
potencialidades do educando, minimizando as avaliações quantitativas centradas
meramente na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário;
• Espaço curricular para o desenvolvimento de Atividades Complementares,
destinadas a trabalharem aspectos interdisciplinares na formação do discente e a
oferecerem oportunidades de ampliação dessa formação, em áreas afins;
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• Teoria e prática caminhando juntas, onde a aplicação prática das teorias é
promovida e incentivada, em todas as ações pedagógicas;
• O educando como centro do processo pedagógico, mediante a assistência e
atendimento em todos os momentos de sua vida acadêmica, ao lado da oferta de
ensino de qualidade;
• Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a
convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias;
• Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e ações
de investigação científica e extensão, em parceria com organizações, empresas e
instituições governamentais ou particulares.

2.9 Concepção de Processos de Ensino-Aprendizagem, Currículos
e Avaliação, Planejamento e Programas
É

fundamental que se estabeleçam expectativas quanto ao perfil dos

egressos de seus cursos. O aluno que ingressa no Centro Universitário ITOP deve ao
final de sua trajetória ser um cidadão-profissional capaz de um envolvimento
importante no quadro de mudanças sociais e no mundo do trabalho, ter a capacidade
de identificar problemas relevantes à sua volta, avaliar diferentes posições quanto a
esses problemas e conduzir sua postura de modo consciente e atuar junto à
sociedade.
O Centro Universitário ITOP visa formar e qualificar profissionais, bem como
estimular a pesquisa e promover o desenvolvimento de novos processos, produtos e
serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade,
especialmente de abrangência local e regional, oferecendo mecanismos para a
educação continuada.
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O Projeto Pedagógico de cada curso busca abranger as aptidões, competências
e habilidades necessárias ao futuro profissional. Elas devem estar coerentes com as
diretrizes curriculares nacionais, os objetivos dos cursos, os componentes curriculares,
o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o sistema de
avaliação, o projeto de iniciação científica e o trabalho de curso.
Sendo assim, o Centro Universitário ITOP busca, por meio dos projetos
pedagógicos de seus cursos, proporcionar aos discentes aptidões globais para:
• Desenvolver ações, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro de seu
âmbito profissional;
• Assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com
as demais instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz de pensar
criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os
mesmos;
• Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética;
• Desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões, visando
o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores humanos e recursos
materiais disponíveis;
• Ser acessível e manter a confidencialidade das informações a eles confiadas,
na interação com outros profissionais e o público em geral;
• Dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e leitura e
de tecnologias de comunicação e informação;
• Trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança, sempre
tendo em vista o bem-estar da comunidade, além de compromisso, responsabilidade,
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e
eficaz;
• Tomar iniciativas e a atuar com criatividade e inovação;
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• Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua
prática;
• Ser empreendedor; e
• Ter responsabilidade social no exercício de suas atividades profissionais.
Para alcançar este perfil profissional geral delineado, são desenvolvidas nos
discentes, ao longo dos cursos, competências e habilidades para:
• Reconhecer

e

definir

problemas,

equacionar

soluções,

pensar

estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver envolvido, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus
de complexidade, o processo da tomada de decisão;
• Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais
ou intergrupais;
• Refletir e atuar criticamente sobre a esfera de sua atuação, compreendendo
sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua responsabilidade, controle ou
supervisão;
• Dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e ter
raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos
problemas e na sua resolução;
• Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura
crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos;
• Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas
de sua área profissional.

Desta forma, ao final de sua formação, os egressos estão habilitados a exercer
suas funções junto ao mercado de trabalho.
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2.10 Projetos e Eixos Integradores
O Centro Universitário ITOP atua em diversos projetos institucionais que se
tornam eixos temáticos e integram os PPCs de todos os cursos da instituição. Dentre
eles vale citar:

2.10.1 Da Inclusão Educacional
Visa dar atenção especial para os estudantes que apresentam necessidades
especiais, possibilitando seu acompanhamento e inclusão em todas as atividades
promovidas pelos cursos. Dentre as atividades realizadas pelo Centro Universitário
ITOP está a implantação do Plano de promoção de acessibilidade e atendimento
prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Nos termos do DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, que regulamentou
a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às
pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências, o Centro
Universitário ITOP possui atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, ou seja, aquela que, não se enquadrando no conceito de
pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da
mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.
O Centro Universitário ITOP possui condições de acessibilidade em
conformidade ao Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004 que estabelece
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normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como ao Decreto nº.
3.298/1999, que regula a Lei nº. 7.853/1989 que dispõe sobre a Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, ao Decreto n° 6.949/2009 que
promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ao Decreto n° 7.611/2011 que dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e na Portaria n° 3.284/2003 que dispõe sobre requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.
Os cursos de graduação e pós-graduação da IES atendem às condições de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme
disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos
N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.
A IES garante à sua comunidade acadêmica espaços e recursos adequados
que permitem às pessoas com incapacidades ou deficiências executarem suas
atividades acadêmicas sem barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação,
possibilitando a participação autônoma na vida acadêmica.
A infraestrutura de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais
disponibilizadas pela IES tem as seguintes características, de acordo com a legislação
vigente: reserva de vagas, em estacionamento, para pessoas portadoras de
necessidades especiais, gestantes e idosos; rampas de acesso, com inclinações
adequadas e corrimãos que permitem o deslocamento dos portadores de necessidades
especiais aos locais de uso coletivo; banheiros masculinos e femininos adaptados que
dispõem de portas largas e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de
rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos instalados em altura
acessível aos usuários de cadeiras de rodas; fraldário; prioridade ao atendimento aos
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portadores de necessidades especiais nos diferentes setores da IES; portas de todas
as dependências amplas e capazes de darem acesso aos cadeirantes; piso tátil em
toda a Instituição; mobiliários diferenciados; espaço especifico nas salas de
atendimento

(biblioteca,

secretaria,

salas

de

aula,

laboratórios,

instalações

administrativas etc.); computadores com programas específicos; cadeiras de rodas
para o corpo social da IES que necessite das mesmas, sinalização das salas de aula e
instalações acadêmicas e administrativas em Braille; entre outros.
Com o intuito de assegurar, na Instituição, a aplicação das políticas públicas
de educação inclusiva do ensino superior, a IES elaborou e vem implantando,
gradativamente, sua Política de Acessibilidade, sob responsabilidade do seu Núcleo de
Apoio ao Docente e ao Discente (NADD), que teve sua função educacional ampliada
com o objetivo geral de responder pela organização de ações institucionais que
garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando
barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação e informação e promovendo o
cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.

2.10.2 Das condições de acesso e utilização
O Plano de Promoção da Acessibilidade e do Direito das Pessoas com
Deficiência, com ações previstas para o período 2021-2025 tem entre os objetivos o
acesso e utilização dos ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, auditórios,
ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e sanitários, observa o
previsto no Decreto nº 5.296/04, e tem como premissas:
I. Cumprir as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na
comunicação e informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e
na legislação específica;
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II. Colocar à disposição de professores, alunos, servidores e empregados
portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida, ajudas técnicas que permitam o
acesso às atividades escolares e administrativas em igualdade de condições com as
demais pessoas; e,
III. Conter normas internas, sobre o tratamento a ser dispensado a professores,
alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e
reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo
descumprimento dessas normas.
Nas edificações estão previstas a sinalização visual e tátil para orientação de
pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual.

2.10.3 Da utilização da Biblioteca
O ITOP está em fase de implantação do projeto que prevê ações que propiciem
o desenvolvimento do acervo, com materiais bibliográficos e não bibliográficos,
destinados a seus alunos com deficiência visual. Este ainda prevê toda montagem de
uma infraestrutura mínima que envolve pessoal, equipamentos e material de consumo,
a fim de garantir o acesso às tecnologias necessárias, para que seja garantido o
atendimento especial a essas pessoas, proporcionando-lhes maior conforto e eficácia
nos serviços prestados.
O objetivo principal é promover a integração dos portadores de deficiências
físicas aos produtos e serviços da Biblioteca, bem como desenvolver um acervo
constituído de publicações em braile, livro falado e outros materiais, que atendam às
necessidades educativas e informacionais deste público, respeitando e adequando os
serviços prestados às exigências pertinentes aos usuários com necessidades especiais
e, ainda, proporcionar o crescimento racional e equilibrado do acervo e fornecer
tecnologia necessária para o acesso a estas informações.
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2.11 Núcleo de Apoio ao Aluno com Necessidades Especiais
O Centro Universitário ITOP apresenta um Núcleo de Acessibilidade e Inclusão
que auxilia e acompanha os alunos, com necessidades especiais, em suas pesquisas,
estudos e toda a parte acadêmica no âmbito da Instituição.
A proposta do núcleo é que os alunos com necessidades especiais tenham um
local apropriado para que possam desenvolver suas atividades acadêmicas juntamente
a um tutor que lhes proporcionará o devido auxílio em suas necessidades.

2.11.1 Condições de acessibilidade física para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas
habilidades/superdotação
O

Centro

Universitário

ITOP

possui

condições

de

acessibilidade

em

conformidade ao Decreto nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004 que estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como ao Decreto nº.
3.298/1999, que regula a Lei nº. 7.853/1989 que dispõe sobre a Política Nacional de
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, ao Decreto n° 6.949/2009 que
promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ao Decreto n° 7.611/2011 que dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e na Portaria n° 3.284/2003 que dispõe sobre requisitos de
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de
autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições.
Os cursos de graduação e pós-graduação da IES atendem às condições de
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme
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disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência) na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos
N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.
A IES garante à sua comunidade acadêmica espaços e recursos adequados que
permitem às pessoas com incapacidades ou deficiências executarem suas atividades
acadêmicas sem barreiras físicas, tecnológicas e de comunicação, possibilitando a
participação autônoma na vida acadêmica.
A infraestrutura de acessibilidade para pessoas com necessidades especiais
disponibilizadas pela IES tem as seguintes características, de acordo com a legislação
vigente: rampas com corrimões e/ou elevadores para o acesso aos espaços de uso
coletivo, como salas de aula, laboratórios, instalações administrativas; piso tátil nas
diversas instalações da IES; sinalização das salas de aula e instalações acadêmicas e
administrativas em Braille; reserva de vagas, em estacionamento, para pessoas
portadoras de necessidades especiais, gestantes e idosos; banheiros adaptados que
dispõem de portas largas e espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de
rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos instalados em altura
acessível aos usuários de cadeiras de rodas; cadeiras de rodas para o corpo social da
IES que necessite das mesmas.
Com o intuito de assegurar, na Instituição, a aplicação das políticas públicas de
educação inclusiva do ensino superior, a IES elaborou e vem implantando,
gradativamente, sua Política de Acessibilidade, sob responsabilidade Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão, contida no Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente
(NADD), que teve sua função educacional ampliada com o objetivo geral de responder
pela organização de ações institucionais que garantam a inclusão de pessoas com
deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na
comunicação e informação e promovendo o cumprimento dos requisitos legais de
acessibilidade.
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O Centro Universitário ITOP estabeleceu o Programa de Orientação ao Discente
– POD que oferece aos alunos um serviço de apoio psicopedagógico, destinado à
orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente, envolvendo
assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir
como atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a
problemas de aprendizagem. Este serviço é realizado pela Coordenação Pedagógica,
que está a cargo de profissional com formação na área de Pedagogia ou Psicologia.
A Coordenação Pedagógica tem como um dos seus objetivos oferecer
acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do
desempenho dos alunos que apresentam dificuldades. Essa coordenação busca
contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral,
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos,
realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua
adaptação, especialmente, dos ingressantes. O atendimento é realizado mediante
orientações individuais a alunos encaminhados pelos professores, Coordenadores de
Curso ou para aqueles que procuram o serviço espontaneamente.
As condições de acesso aos portadores de necessidades especiais, nos prédios
onde funciona o Centro Universitário ITOP, atendem as exigências legais, nos termos
do DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005, que regulamentou a Lei no
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras,
e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, a IES possui LIBRAS como
disciplina curricular obrigatória nos seus cursos de Licenciatura e deixando-a como
disciplina optativa nos cursos de Bacharelados e de Tecnologia.

2.12 Educação das Relações Étnico-Raciais
Temática em todos os cursos do Centro Universitário ITOP na forma de inclusão
de conteúdos em atividades curriculares de disciplinas obrigatórias e que suscitam a
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discussão nos termos das Leis nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 e da Resolução
CNE/CP nº 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP nº3/2004. A Política de
Educação das Relações Étnico-Raciais no Centro Universitário ITOP visa desencadear
junto aos professores e alunos, orientações pelo constante combate ao racismo, ao
preconceito e à discriminação.
A extensão estimulará atividades acadêmicas, encontros, jornadas e seminários
de promoção das relações étnico-raciais positivas para os acadêmicos da Centro
Universitário, o setor de pesquisa fomentará as pesquisas, desenvolvimento e
inovações tecnológica na temática das relações étnico-raciais e o ensino fomentará a
revitalização dos Projetos Pedagógicos de Curso, com atualização de conteúdos e
atividades para as relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afrobrasileira e africana, essas nas licenciaturas e cursos de formação de professores.
Com a finalidade de propor, em âmbito institucional, políticas de promoção da
igualdade étnico-racial e para o ensino de História da Cultura Afro-brasileira, Africana e
Indígena, a Instituição cuidará dessas questões amplamente de modo transversal,
através do Programa de Responsabilidade Social e Política de Direitos Humanos,
enfrentará as temáticas no desenvolvimento das atividades complementares e
extensionistas dos seus cursos de graduação e reservará, em algumas disciplinas
específicas dos cursos de graduação, parte do conteúdo programático para abordar os
temas, ampliando, assim, os processos de controle social sobre as referidas políticas
contempladas no seu PDI.

2.13 Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Temática constante em todos os cursos ofertados pela IES na forma de inclusão
de conteúdos em atividades curriculares de disciplinas obrigatórias e que suscitam a
discussão nos termos da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, assim como da lei
9.795/1999 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para e Educação Ambiental. Tais
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temas são incluídos, também, em disciplinas afins que possibilitam a discussão das
metas e objetivos da educação ambiental e da sustentabilidade.

2.14 Educação em Direitos Humanos
Temática presente em todos os cursos ofertados pelo Centro Universitário ITOP
na forma de inclusão de conteúdos em atividades curriculares de disciplinas
obrigatórias e que suscitam a discussão nos termos do Parecer CNE/CP nº 8 de 2012
e na Resolução CNE/CP nº 1 de 2012. Tais temas são incluídos, também, em
disciplinas afins que possibilitam a discussão das metas e objetivos dos Direitos
Humanos.
Na conjuntura de promoção e defesa dos Direitos Humanos, o Centro
Universitário ITOP envolvendo ensino, pesquisa e extensão, promove práticas
educativas promotoras de uma ética comprometida com a diversidade e inclusão, com
o combate incansável ao racismo, preconceito e a discriminação. Ações relativas a
acessibilidade, campanhas de promoção e prevenção a saúde, ao uso de drogas,
DSTs, campanhas de conscientização, reflexão sobre o Dia da Consciência Negra,
entre outras ações, complementam o conteúdo informado, analisado e discutido em
sala de aula e se apresentam nos campos de intervenção na sociedade, onde fluem
conhecimentos formais e não formais. São projetos direcionados para a formação de
cidadãos críticos e participativos, em que a Centro Universitário é capaz de contribuir
para a convivência pacífica, inclusão e justiça social.
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3

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

O Centro Universitário ITOP tem como desafio a busca permanente da
qualidade na formação de profissionais, aptos a disputar, com vantagens competitivas,
o mercado de trabalho globalizado e observar crítica e reflexivamente, interferindo em
seu contexto social. Para tanto, o projeto pedagógico da instituição conta com os
seguintes princípios:
• Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social,
incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço local e global;
• Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação
formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações políticoacadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão;
• Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento;
• Atualizar e modificar a própria IES, integrando, de forma pertinente, as ações
de ensino, pesquisa e extensão;
• Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das ações
que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis
com o cumprimento de sua missão;
• Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os
processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos,
físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e
administrativa.
A seguir são apresentados as principais proposições e princípios básicos que
são objeto de frequentes de análise e colocados em prática no dia-a-dia do Centro
Universitário ITOP:
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3.1 Práticas Pedagógicas Inovadoras
As práticas pedagógicas são todas as situações que se criam entre docentes,
discentes, instituição, mundo produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação e a
transferência dos saberes nas suas relações, buscando o desenvolvimento de uma
sociedade ávida de conhecimento.
Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da utilização da
interdisciplinaridade no desenvolvimento de projetos. A instituição incita o potencial dos
docentes e coordenadores nessa reformulação periódica, visto que esses devem
possuir conhecimento e experiência profissional da área, visando uma maior integração
entre os docentes e articulando a interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e,
durante o curso, para dar continuidade ao processo de integração. Isto implica em uma
prática permanente de avaliação para uma melhor articulação do processo ensino
aprendizagem.
Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva qualidade
do processo de ensino-aprendizagem no âmbito das salas de aulas, se caracterizam
por:
• Aulas expositivas e dialógicas articulando-se sempre que possível com outras
práticas tais como: resolução de problemas, aulas de laboratório, atividades
acadêmicas complementares, atividades de pesquisa bibliográfica, visitas técnicas etc.;
• Aulas práticas em laboratórios como ações imprescindíveis ao processo de
experimentação;
• Avaliação do aproveitamento dos discentes realizada por meio da
demonstração da compreensão dos processos observados, por meio de relatórios
escritos, exposições individuais ou em grupo, workshops e painel de debates;
• Desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um período podendo
ser executado individualmente e/ou em grupo;
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• Desenvolvimento de projetos concorrendo para a aproximação do discente
com a realidade situacional;
• Exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo ensinoaprendizagem caracterizada pelo diálogo, pela suscitação da participação discente,
visto que o docente não é o único repositório do saber;
• Realização de atividades complementares tais como, seminários, mini
oficinas, painel integrado, conferências, jornada acadêmica, etc.;
• Realização de Workshops envolvendo discentes, docentes e comunidade;
• Resolução de problemas reais por meio de proposição de questões
vivenciadas, objetivando que o discente as relacione à teoria;
• Visitas técnicas para oportunizar a contextualização de conceitos e
conhecimentos adquiridos.
Além disto, o Centro Universitário ITOP adota como prática pedagógica, a
vivência do discente conciliada aos conteúdos abordados em sala. Tal experiência,
trazida pelos discentes, requer do docente uma constante inovação nas metodologias
de ensino.
A prática de ensino desenvolvida em sala de aula, por mais diversificada que
seja, deve privilegiar o princípio de que a aquisição do conhecimento é um processo a
ser compreendido como decorrência das trocas que o discente estabelece na interação
com o seu meio social, profissional e cultural, cabendo ao docente ser o mediador
desse processo, articulando as trocas, tendo em vista o desenvolvimento do senso
crítico acerca dos conteúdos.
Como inovação pedagógica, a instituição passa a adotar metodologia própria,
uma metodologia de aprendizagem, cuja proposta pedagógica faz-se na construção
coletiva do conhecimento por meio da aprendizagem significativa e do diálogo
assíncrono, desenvolvendo a autonomia, na ação do aprender a aprender, por meio da
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interação de forma colaborativa e cooperativa realizadas pelas atividades individuais e
de grupo, mediadas por professores.
A metodologia ativa tem por objetivo desenvolver o processo de aprender
utilizando como ponto de partida o estímulo a capacidade do aluno em solucionar com
sucesso os problemas, simulados ou reais, propostos no ambiente de aprendizagem
para o desenvolvimento de competências relativas a prática profissional, em diferentes
contextos. Estimula o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs),
enquanto recurso de aprendizado de análise e de resposta. Nesse sentido o ensino
híbrido pode auxiliar na implementação de novas metodologias, assim como, de uma
educação que se pauta por responsabilizar o educando por seu processo de
aprendizagem. O ensino híbrido proporciona uma mistura de metodologias que por
meio das novas tecnologias podem favorecer uma aprendizagem ativa e significativa
possibilitando o estabelecimento de relações entre aquilo que o educando já sabia e o
novo conhecimento que lhe é apresentado.

3.1.1 Interdisciplinaridade
O Centro Universitário ITOP entende que o desenvolvimento de atividades e
projetos de cunho interdisciplinar favorecem a formação de profissionais pluralistas e
ao mesmo tempo com domínio adequado do saber técnico em sua área de atuação.
Este é um caminho viável para a superação da fragmentação, contribuindo para a
construção de um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu campo de
conhecimento e seja capaz de dialogar com outros saberes, num processo permanente
de autoformação.
É

fundamental que a execução dos currículos supere o fechamento do

desenho disciplinar e parta para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares
consistentes que integrem também a iniciação científica e a extensão. É também
importante que os cursos de graduação e de pós-graduação explicitem, em seus
projetos pedagógicos, os eixos de integração temática, as linhas de ação e a
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integração

com

a

extensão,

com

vistas

a

trabalhar

a

construção

da

interdisciplinaridade, a pesquisa e a inserção crítica do discente no contexto social.
O Centro Universitário ITOP, na medida do possível e considerando as
especificidades da área de conhecimento, implementa e consolida os cursos de
graduação buscando garantir o processo de construção interdisciplinar e flexível
possibilitando ao educando a construção de seu itinerário formativo.

3.1.2 Articulação entre Teoria e Prática
O Centro Universitário ITOP entende que a articulação teoria-prática, baseia-se
na tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar
mediado pela reflexão teórica. Eis aí uma aplicação do conceito de práxis na área das
ciências da educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão
epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do educando e
dos desafios presentes.
Para isto, as metodologias sócias interativas dão uma importante contribuição a
esta articulação. Assim, é fundamental que os cursos estimulem a aplicação de
metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem como instrumentos de
desenvolvimento do discente, disseminando também a cultura da investigação, da
discussão, do debate, do levantamento de situações-problema para análise crítica.
Nessa perspectiva o ensino híbrido nos ajuda na implementação de novas
metodologias e na utilização de tecnologias apropriadas para o domínio de
conhecimento de cada área específica.

3.1.3 Fundamentos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
Os projetos pedagógicos dos cursos, no contexto mais amplo da prática social,
contemplam a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social,
valorização profissional e defesa das políticas de inclusão social. No contexto da
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prática pedagógica os projetos devem superar o pressuposto do autoritarismo;
enfatizar o trabalho coletivo interdisciplinar; valorizar o currículo enquanto construção
do conhecimento, e possibilitar a reflexão sobre a prática e vivencia da avaliação
qualitativa e processual.
Nesse sentido, além de contemplar no conjunto de suas ações, as inovações
científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, os projetos
pedagógicos dos cursos devem expressar uma política educacional a partir dos
princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a consolidação da missão
da instituição, seu papel social e científico, de forma a constituir-se em compromisso
coletivo para a sociedade. Sem, no entanto, se furtar do compromisso social de formar
profissionais capazes de transformar a realidade local, regional e nacional.

3.1.4 Estrutura Curricular
A organização curricular é contemplada pelo processo de revisão curricular, pela
flexibilidade curricular e pela integralização curricular.
O que se pretende com o processo de revisão curricular é desenvolver nos
cursos oferecidos pelo Centro Universitário ITOP, um modelo de currículo
personalizado, onde a formação seja caracterizada como uma associação determinada
pelo tipo de discente e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Por meio de um currículo
melhor contextualizado à realidade situacional local e regional, o discente pode ser
envolvido na implementação das estratégias instrucionais, a fim de torná-lo mais
incentivador e facilitador do desenvolvimento das habilidades de solução de problemas
e tomada de decisão.
É preciso renovar constantemente a instituição, com postura pedagógica
(re)atualizadora, que tenha a crítica e o diagnóstico das necessidades da região como
balizamento de um novo projeto institucional que estabeleça as prioridades
estratégicas de mudanças e prepare os discentes para serem líderes, portadores de
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

97

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

valores éticos e políticos capazes de promover mudanças na sociedade em que vão
atuar.
Nesta nova abordagem curricular, as matrizes curriculares devem ser centradas
em problemas que sejam significativos para os discentes e que satisfaçam as suas
necessidades, desde seu ingresso no Centro Universitário ITOP, assim como, devem
oportunizar itinerários formativos personalizados de acordo com as escolhas pessoais
dos educandos.
IES estrutura os currículos de seus cursos numa visão renovada pela
epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica inerente à
responsabilidade social, cidadã e inclusiva, orientando-se segundo a diretriz de sua
visão e de sua missão. Porquanto, caracteriza seu compromisso de formação
acadêmica profissional e cidadã, por meio da firme intencionalidade em:
•

Promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma graduação

de qualidade de caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as especificidades das
competências técnicas, da formação profissional em equilíbrio com a formação geral,
humanística e ética;
•

Possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para acompanhar a

evolução do conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à atuação
profissional futura;
•

Agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis

de atuação, demonstrando engajamento com as questões ligadas à sustentabilidade
social e ambiental;
•

Promover programas de serviços que interajam com as demandas da

comunidade, equacionando problemas e buscando soluções compatíveis com a
realidade;
•

Prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e

multiprofissional;
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•

Desenvolver o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos

considerando-se as necessidades ambientais externas, internas e os resultados do
processo de avaliação institucional com o intuito de manterem atualizadas e úteis às
propostas dos cursos e programas oferecidos.
Os currículos dos cursos são, permanentemente, objetos de revisões, que
devem ser monitorados pelos avanços do conhecimento em cada área e pelas
demandas do mercado de trabalho. Seminários de revisão e de planejamento do
currículo de cada curso são conduzidos com a presença dos colegiados dos cursos e
membros do Núcleo Docente Estruturante, assim como da representação discente e de
egressos do curso.
A integralização curricular deve atender, em primeiro lugar, às normas fixadas
pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.
No Centro Universitário ITOP o prazo mínimo de integralização para os cursos
de graduação existentes, bem como para os que pretende implantar considera a
regulação citada e o contexto em que a IES está inserida. Em cada curso oferecido
pela instituição este definido, em seu projeto pedagógico o tempo de integralização
com o prazo mínimo e máximo de conclusão.
Além dos critérios de integralizações desenhados acima e em conformidade com
os documentos Institucionais, os discentes que tenham extraordinário aproveitamento
nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
específicos, aplicados por banca examinadora especial, podem ter abreviada a
duração dos seus cursos de acordo com as normas do sistema de educação superior e
com as normativas institucionais.

3.1.5 Flexibilidade Curricular
A flexibilidade dos componentes curriculares se faz presente na exploração das
atividades acadêmicas articuladas à formação do egresso destacando-se as atividades
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complementares, assim como o aproveitamento de conhecimentos anteriores de
extraordinário saber e, por sua vez, é dada com a possibilidade de o aluno completar
sua formação por meio da aquisição de conhecimentos, competências e habilidades
através de estudos complementares..
A integralização curricular dá-se de acordo com a normatização institucional em
conformidade com a legislação vigente e os projetos pedagógicos dos cursos. A
integralização do curso pelo estudante inclui a aprovação nas disciplinas previstas na
matriz do curso e atividades obrigatórias previstas no PPC, tais como:

3.1.5.1 Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular obrigatório,
quando previsto na matriz do curso, que serve de instrumento de ensino transversal e
interdisciplinar, incentivador dos conhecimentos espontâneos e específicos na
interação entre ciência e cotidiano. São objetivos do TCC:
•

Promover a sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de
produção do conhecimento a partir do favorecimento da abertura de ideias e do
potencial crítico, analítico e reflexivo;
•

Incentivar a prática de estudos independentes, visando uma autonomia

profissional e intelectual progressiva;
•

Integrar os conhecimentos construídos durante o curso e promover o

aprofundamento em área de interesse do aluno, sob orientação de um professor da
área para a formulação de hipóteses, reflexão acerca de suas implicações e definição
de considerações conclusivas sobre o tema;
•

Colaborar no direcionamento para a área de trabalho específica.

Neste sentido, permite ao discente traduzir a articulação entre conhecimentos
aprendidos na sequência curricular e produz análises relevantes para temas e
questões que envolvem a atuação específica do profissional que deseja se tornar, tanto
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do ponto de vista acadêmico como social, além de aprimorar a sua formação
permanente a partir do desenvolvimento de competências pessoais.
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), componente curricular é regido pelas
resoluções vigentes do Centro Universitário ITOP, por dispositivos legais relativos ao
tema, bem como por meio de um regulamento que integra o PPC. O regulamento,
elaborado e aprovado pelo Conselho Superior, estabelece a forma de orientação e
avaliação dos estudantes por docentes do Centro Universitário ITOP, bem como o
modo de socialização dos resultados dos trabalhos;

3.1.5.2 Atividades Complementares
As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório são ofertadas
ao longo dos cursos de graduação e possibilitam o reconhecimento por avaliação de
habilidades e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
hipóteses em que o aluno alarga o seu currículo com experimentos e vivências
acadêmicas, internos ou externos ao curso.
Orienta, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes,
transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada
atualização profissional específica; sobretudo nas relações com o mundo do trabalho,
estabelecidas ao longo dos cursos, integrando-as às diversas peculiaridades regionais
e culturais, temas relativos à Educação das Relações Étnico-raciais, História e Cultura
Afro-brasileira, Africana e Indígena, Direitos Humanos, Educação Ambiental e
Sustentabilidade.
Nesse sentido, as Atividades Complementares incluem projetos de iniciação
científica, monitoria, ações extensionistas, módulos temáticos, seminários, simpósios,
congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas optativas, disciplinas oferecidas
em outros cursos da própria IES e de outras instituições de ensino ou de
regulamentação e supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não
estejam previstos na estrutura curricular dos cursos, mas podem ser aproveitados
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

101

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

porque circulam em um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com
os demais conteúdos realizados.
Há pelos cursos de graduação do Centro Universitário ITOP a previsão em sua
estrutura curricular de carga horária para a realização das atividades complementares,
conforme previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos. O instrumento balizador que
institui os mecanismos efetivos de planejamento e acompanhamento das atividades
complementares é o seu regulamento. O instrumento normativo reflete não somente as
necessidades acadêmicas previstas em atos regulatórios como, sobretudo, o
compromisso da IES com uma formação ampla, plural e complementar para os seus
graduandos. Nele está previsto uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas
pelos alunos no sentido de garantir aos mesmos suportes diversos para a consolidação
de suas formações epistemológicas, teóricas e práticas, em complementação ao seu
cotidiano acadêmico, desenvolvido em sala de aula.
As Atividades Complementares integram a parte flexível do currículo, devendo
estar relacionadas com a área de formação. Seu cumprimento é indispensável para a
integralização do curso e a obtenção do título. O caráter das Atividades
Complementares é de flexibilização dos currículos, de maneira a incentivar o discente a
expandir sua formação e ampliar o nível do conhecimento, favorecendo sua integração
com o meio social.
A carga horária das atividades complementares não inclui a carga horária
prevista para o estágio Curricular supervisionado nem a carga horária ministrada nas
disciplinas previstas na matriz curricular do curso. A carga horária de Atividades
Complementares a ser integralizada pelo estudante é determinada no PPC, atendendo
às disposições legais pertinentes. Todas as atividades consideradas complementares
devem ser obrigatoriamente comprovadas por declarações ou certificações.
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As Atividades Complementares são regidas pelas resoluções vigentes do Centro
Universitário ITOP, por dispositivos legais relativos ao tema, bem como por meio de um
regulamento que integra o PPC;

3.1.5.3 Atividades Práticas e Estágios
As práticas estão asseguradas em todos os cursos ofertados pelo Centro
Universitário ITOP, seja por meio do oferecimento de atividades laboratoriais, do
Estágio Curricular Obrigatório, das Atividades Complementares, do Trabalho de
Conclusão de Curso e/ou por convênios firmados como forma de assegurar a
qualidade de seus cursos e da formação de seus futuros egressos.
O Centro Universitário ITOP designa docentes de seu quadro para realizar o
acompanhamento e orientação das atividades desenvolvidas nas práticas, como
também destina espaço físico próprio de acordo com a especificidade dos cursos
superiores.
Além do Estágio Curricular Obrigatório, os estudantes podem realizar estágios
não obrigatórios, os quais seguem a legislação e as regulamentações institucionais e
são formalizados por meio de convênios estabelecidos entre a Centro Universitário e
as organizações ou de termos de compromisso de estágio entre o estudante, o campo
de estágio e a Instituição.
O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) compreende as atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela
participação em situações reais de vida e de trabalho em seu meio, sendo realizadas
na comunidade em geral ou em pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. As atividades a serem
desenvolvidas pelo estudante no campo de estágio devem ser pertinentes aos
objetivos do curso e ao perfil do egresso previsto no PPC. São objetivos do ECO:
•

Possibilitar ao estudante o contato com o ambiente de trabalho, por

intermédio da prática de atividades técnicas e sociais, pré-profissionalizantes, sob
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supervisão adequada e obedecendo a normas específicas, sendo a sua realização
condição obrigatória para a integralização curricular do curso;
•

Proporcionar ao estudante oportunidades de desenvolver suas atitudes,

conhecimentos e habilidades, analisar situações e propor mudanças no ambiente
organizacional;
•

Complementar o processo de ensino e aprendizagem, mediante a

conscientização das deficiências individuais e do incentivo à busca do aprimoramento
pessoal e profissional;
•

Atenuar o impacto da passagem da vida acadêmica para a vida

profissional, dando ao estudante mais oportunidades de conhecimento das
organizações e da comunidade;
•

Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo

adequar aqueles de caráter profissionalizante às constantes inovações tecnológicas a
que estão sujeitos;
•

Promover a integração entre

Centro Universitário

/curso-empresa-

comunidade.

O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) compreende:
•

Opção por um campo de estágio pelo estudante;

•

Participação do estudante nas atividades desenvolvidas no campo de

estágio;
•

Elaboração pelo estudante de um projeto de estágio a ser desenvolvido

no campo de estágio;
•

Execução do estágio pelo estudante;

•

Acompanhamento do estágio pelo Escritório de Empregabilidade e

Estágio (EEE) do Centro Universitário ITOP;
•

Elaboração do relatório de estágio pelo estudante;
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•

Supervisão, orientação e avaliação do estágio de acordo com

regulamentações da Centro Universitário.
Determina-se a carga horária do ECO por intermédio do PPC. O ECO é regido
pelas resoluções vigentes do Centro Universitário ITOP, por dispositivos legais
relativos ao tema, bem como por meio de um regulamento que integra o PPC.
d)

Tópicos Especiais/Seminários Avançados: o PPC pode prever esse

componente curricular oportunizando a flexibilização curricular por meio de atividades
relativas a temas emergentes da área de formação do curso.
e)

Além das atividades obrigatórias, os estudantes podem realizar outras

atividades que propiciam o enriquecimento curricular:
•

Disciplinas optativas: o acadêmico regularmente matriculado pode

requerer matrícula em disciplinas ofertadas em outros cursos de graduação do Centro
Universitário ITOP na forma de disciplina optativa, com vistas a seu enriquecimento
curricular;
•

Participação em projetos de ensino, pesquisa e extensão: o estudante do

Centro Universitário ITOP pode integrar atividades, projetos e programas de ensino,
pesquisa e extensão como bolsista ou voluntário. Essas oportunidades propiciam a ele
a flexibilização e enriquecimento curricular e o desenvolvimento de habilidades e
competências tanto do ponto de vista da formação profissional quanto da formação
acadêmica e para a cidadania.
As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos componentes
curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos buscam contemplar as inovações
que possibilitem essa flexibilidade.
As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por outro
lado, são um espaço curricular propício ao desenvolvimento da flexibilidade e ao
atendimento das individualidades do educando.
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Outro elemento importante para proporcionar a flexibilização são as disciplinas
optativas ofertadas na matriz curricular de cada um dos cursos da instituição. Em cada
uma das matrizes curriculares são apresentadas um elenco de disciplinas optativas das
quais os estudantes escolhem aquelas que farão parte de seu itinerário formativo de
acordo com sua área de interesse pessoal. Tais disciplinas optativas podem ser
alteradas com maior flexibilidade de acordo com as sugestões dos educandos e com
seus interesses.

3.1.6 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – No
Processo de Ensino e Aprendizagem
O atual processo de avanço tecnológico trouxe a toda sociedade fatores que
favorecem a vida das pessoas. Em decorrência das tecnologias, podemos desfrutar de
momentos de descontração, aprendizagem e conforto, pontos que se tornaram rotina
no dia-a-dia de qualquer cidadão.
Não podemos deixar de comentar que as tecnologias também servem para
informar e comunicar. Encontramos nas tecnologias de informação e comunicação a
linguagem oral, escrita e da síntese entre som, imagem e movimento e seu avanço
para informação em tempo real com a linguagem digital.
Importante perceber que mediante diversos avanços e debates as
tecnologias também servem para fazer educação, favorecendo aprendizagens, quando
reorientam processos de descobertas, relações, valores e comportamentos.
As novas tecnologias vêm favorecer a abordagem do docente, facilitando a
compreensão do discente em relação ao conteúdo apresentado, sendo um forte
recurso didático no processo de ensino-aprendizagem nestes novos tempos. É
interessante notar que programas educativos, jogos, sites educacionais, transformam e
dinamizam o ambiente, quando são usados de forma pedagogicamente planejada.
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A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores de
tecnologias, encontramos uma forte preocupação sobre o papel das instituições de
educação superior no momento atual, onde o discente passa a ser o centro da
situação. Enfatizamos ainda que as instituições necessitam oferecer a eles formação,
aquisição de novas habilidades e atitudes de valores numa sociedade em processo de
constante transformação.
As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para transformar
as instituições em um lugar de exploração de culturas, de realizações de projetos, de
investigação e debate. Os desafios para realização de projetos e propostas advêm de
descobrir meios criativos de manipular a tecnologia educacional a inspirar docentes e
educandos a gostar e atuar no processo de aprendizagem.
Os caminhos futuros nas relações entre novas educações e tecnologias
referendam o desenvolvimento de novas aprendizagens, além de seus desafios de
reestruturação curricular e metodologias de ensino que atendam a uma realidade de
ambientes digitais. Estas tecnologias vêm facilitar a interculturalidade e o envolvimento
na produção e aquisição de conhecimentos.
Pensando em uma ampliação de democratização da educação no Brasil, o
Centro Universitário ITOP presa pela formação de projetos interdisciplinares com
equipes de docentes, técnicos e discentes integrados nas atividades, com um tempo
diferenciado para estudos e realizações de cursos permanentes para abordagem das
novas metodologias tecnológicas aos profissionais envolvidos com a educação.
Com toda a evolução existente em um mundo globalizado, o Centro Universitário
ITOP se depara com a necessidade urgente de formação pedagógico-digital para que
possa transformar a sala de aula em ambiente de aprendizagem ativo e reflexivo,
preparando o discente para atuar com as novas tecnologias com um posicionamento
crítico exigido pelo competitivo mercado de trabalho.
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Sendo assim, o avanço tecnológico nos adverte para renovarmos e adaptarmos
aos novos tempos buscando uma comunicação mais atualizada e um amplo
desenvolvimento da aprendizagem e o Centro Universitário ITOP, juntamente com as
demais

instituições

de

educação

superior,

são

peça

fundamental

para

o

desenvolvimento deste processo.
Portanto, para o Centro Universitário ITOP, a aquisição de tecnologia didáticopedagógica, que venha enriquecer e qualificar o processo de ensino-aprendizagem
configura necessidade ímpar para o desenvolvimento dos conteúdos e atividades
propostos pelos cursos.
A IES possui inúmeras tecnologias de informação e comunicação que integram
as áreas administrativas e acadêmicas, proporcionando gestão eficiente e eficaz.
O objetivo do sistema de informação institucional é possibilitar ao administrador
recuperar e divulgar com presteza as informações nele armazenadas.
Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as
diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o
relacionamento entre os níveis hierárquicos.
O objetivo fundamental é prover, aos docentes, discentes e técnicoadministrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem, baseadas
nas tecnologias hoje disponíveis. Estas ferramentas disponibilizam um leque de
recursos que permitem o enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do
relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem
paralelo no auxílio ao processo educacional.
O Centro Universitário ITOP disponibiliza aos estudantes e profissionais da
educação uma infraestrutura de TIC composta por servidores que hospedam os
sistemas de informação da Instituição, redes de computadores no âmbito da Centro
Universitário, laboratórios de informática e conexão à internet/web por meio de cabo e
wi-fi. A Centro Universitário mantém contratos com empresas terceirizadas que
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fornecem serviços de tecnologia da informação. Além disso, convênios propiciam
parcerias entre a Instituição e empresas com vistas a disponibilizar materiais e
tecnologias a serem utilizados por docentes e estudantes no desenvolvimento das
atividades acadêmicas. Ainda, é ofertado suporte aos usuários dos sistemas e das
tecnologias por e-mail ou presencialmente.
O Centro Universitário ITOP mantém um portal acadêmico na internet
(www.Centro Universitárioitop.edu.br). Todos os estudantes, profissionais da educação
e pessoal administrativo dispõem de uma conta de e-mail no domínio Centro
Universitárioitop.edu.br, bem como usuário e senha de acesso ao portal e às redes
internas de computadores da Instituição. O acesso ao portal é customizado de acordo
com o perfil do usuário (estudante, profissional da educação, pessoal administrativo). O
perfil permite acesso a informações e rotinas administrativas relacionadas à vida
acadêmica, além do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Life
Educacional.
O Life Educacional consiste em um learning management system (LMS)
disponibilizado e customizado para o Centro Universitário ITOP por meio de um
contrato com a empresa Life Sistemas. Ele é organizado em comunidades com uma
estrutura hierárquica que parte da comunidade mais ampla, denominado Centro
Universitário ITOP, até comunidades de turma/disciplina. Cada comunidade de
turma/disciplina é formada pelos estudantes e professores da turma da disciplina em
um período letivo específico. Por meio de ferramentas disponíveis na comunidade
virtual, os seus integrantes podem compartilhar materiais didático-pedagógicos, dados
e informações, colaborar com a produção de conteúdos, interagir e se comunicar. As
ferramentas incluem disco virtual, mural, grupo de discussão, fórum, repositório de
aulas, cronograma, trabalhos/atividades, questionários, entre outros. Mediante
sistemas específicos integrados ao Life Educacional, há também recursos relacionados
à gestão acadêmica, tais como diário de classe, calendário de provas e boletim de
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notas. Pelo acesso ao portal e ao Life Educacional, os usuários podem interagir
virtualmente com os integrantes das comunidades a que pertencem e com as diversas
áreas institucionais.
O Centro Universitário ITOP também disponibiliza para a comunidade
acadêmica o acesso à biblioteca virtual.
Além de referencial bibliográfico disponível na Biblioteca Acadêmica, docentes e
discentes contam com recursos de TIC para produzir materiais tais como textos e
apresentações, os quais podem ser disponibilizados no AVA ou reproduzidos por meio
dos serviços terceirizados de reprografia existentes na Instituição.
O Centro Universitário ITOP também conta com laboratórios nas diferentes
áreas do conhecimento, conforme o previsto nos PPC´s. Nos laboratórios são
disponibilizados recursos tecnológicos e materiais didático-pedagógicos a serem
empregados nas atividades de ensino de acordo com o PEA, elaborado pelo professor
para cada disciplina que leciona.
O Centro Universitário ITOP também possui uma revista científica em formato
virtual, MultiDebates, que tem como missão disseminar o conhecimento produzido na
Instituição e fora dela, visando favorecer a melhoria da qualidade do ensino e o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural de sua região de atuação.

3.1.7 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e
Aprendizagem
A Instituição projeta para os cursos atividades em harmonia com as suas bases
filosóficas e princípios metodológicos, garantindo, desta forma, uma coerência
epistemológica com a Missão e os Objetivos Institucionais, assim como com as
propostas pedagógicas dos cursos.
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3.1.7.1 Processo de ensino e aprendizagem:
O processo de ensino e aprendizagem acontece sobremaneira na interação
dialógica entre estudantes e professor, além de sujeitos sociais partícipes do ato
educativo. Por essa razão, está em contínua construção e aperfeiçoamento. Na
perspectiva da aprendizagem, o processo é compreendido como a construção da
autonomia do sujeito por meio do desenvolvimento de competências que o habilitem a
atuar como cidadão e profissional diante das exigências e dos problemas suscitados
por uma sociedade em transformação. Sob a ótica do ensino, o processo engloba o
domínio dos conteúdos a serem trabalhados, o planejamento, a execução, o
acompanhamento e a avaliação das situações que promovam a aprendizagem e a
construção de um ambiente de interação que favoreça o diálogo e o respeito mútuo
entre os participantes, além da responsabilidade e do comprometimento com os
objetivos do ensino e da aprendizagem.
Para alcançar os objetivos propostos nas situações de ensino e aprendizagem, o
processo pode ser entendido com base em seus componentes e na relação entre eles:
•

Estudante;

•

Docente;

•

Metodologia de ensino e aprendizagem;

•

Avaliação da aprendizagem.

3.1.7.1.1 Estudante
O estudante está no centro do processo de ensino e aprendizagem. Nesse
sentido, os esforços estão direcionados para que ele desenvolva um conjunto de
competências previamente definido como objetivo de aprendizagem. Por outro lado,
enquanto alguém inserido na sociedade, ele é considerado um sujeito social com
saberes e competências que devem ser levados em conta no processo de ensino.
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No que diz respeito às competências a serem desenvolvidas, haverá aquelas
relacionadas ao campo profissional que o estudante está pleiteando e aquelas
associadas a sua formação cidadã, possibilitando que o indivíduo constitua um sujeito
reflexivo, pesquisador, ético, sabedor de que sua ação no mundo deve seguir
princípios de solidariedade, comprometimento com o outro e com a responsabilidade
socioambiental.

3.1.7.1.2 Docente
O docente do Centro Universitário ITOP tem como responsabilidades a
definição, o planejamento, a execução, o acompanhamento e a avaliação de situações
que promovam a aprendizagem, atividades essas que devem estar norteadas pelas
concepções e pelos princípios previstos no PPI, assim como nos objetivos e no perfil
profissiográfico do egresso constantes do PPC.
Quanto às competências exigidas, apontam-se:
•

Competência técnico-científica: ser capaz de se manter atualizado em

relação a sua área de conhecimento e de abordar os conteúdos referentes a sua área
de conhecimento, considerando os requisitos de formação previstos no PPC, bem
como a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
•

Competência pedagógica: saber organizar e dirigir situações de

aprendizagem em que atue como orientador e mediador, empregar metodologias de
aprendizagem inovadoras e novas tecnologias de informação e comunicação em
situações de aprendizagem, acompanhar e avaliar a efetividade das situações de
aprendizagem acerca do perfil do egresso e dos objetivos de aprendizagem;
•

Competência relacional: ser capaz de agir e de orientar os estudantes

quanto ao respeito à vida, à dignidade, à liberdade, à democracia, à diversidade, ao
meio ambiente, às relações humanas, levando em conta valores e atitudes éticos por
meio do diálogo e do respeito ao outro;
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•

Competência organizacional: agir em conformidade com o estatuto, os

regimentos e as resoluções da Instituição, bem como atuar de forma comprometida
com as concepções, a visão, a missão, os valores e as diretrizes do Centro
Universitário ITOP.

3.1.7.1.3 Metodologia de ensino e aprendizagem
A proposta metodológica para o processo de ensino e aprendizagem na Centro
Universitário aponta para um paradigma de educação que privilegie o papel e a
importância do estudante, que deve estar no centro do processo.
Tal proposta visa construir uma educação de qualidade tendo como princípios:
•

a mobilização e o desafio para o desenvolvimento de atitudes científicas e

de autonomia;
•

a pesquisa, o que implica considerar o conhecimento como ferramenta de

intervenção na realidade;
•

a relação entre teoria e prática;

•

a interdisciplinaridade com o intuito de promover o diálogo entre as

diferentes áreas do conhecimento na compreensão da realidade;
•

o desenvolvimento de habilidades, conhecimento e atitudes de maneira

integrada;
•

o uso das tecnologias de informação e comunicação como forma de

potencializar a aprendizagem, contemplar as diferenças individuais e contribuir para a
inserção no mundo digital.
Diferentes estratégias viabilizam o processo de ensino e aprendizagem com
ênfase em metodologias ativas, entre as quais é possível mencionar o estudo de caso,
aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, sala de
aula invertida, entre outras.
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3.1.7.1.4 Avaliação da aprendizagem
A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do aluno,
considerando-se as individualidades, além de possibilitar que o aluno possa
acompanhar o seu desempenho a cada avaliação. São aplicados variados
instrumentos de avaliações. A avaliação integrada compõe a avaliação contínua e
proporciona uma maior integração entre as disciplinas e docentes, além de contribuir
para que o aluno tenha uma óptica não fragmentada e mais próxima da realidade do
mercado de trabalho e dos problemas cotidianos.
A avaliação da aprendizagem é um ato necessário. Ela abriga em seu
movimento uma crítica pedagógica que inclui desempenho e posturas docentes e
discentes, expressando abertura para redimensionar as suas ações diante do
desempenho dos acadêmicos no decorrer do processo.
Essa concepção implica um processo contínuo, sistemático e transparente
fundamentado nos princípios institucionais e no PPC, que delineia o perfil do egresso e
solicita a avaliação de habilidades, conhecimentos e atitudes. Deve equilibrar aspectos
quantitativos e qualitativos, além de favorecer a formação científica, profissional e
cidadã do estudante, tanto no seu percurso individual quanto no coletivo.

3.1.8 Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)
Considerando que os PPCs devem dialogar com o PPI, incorporando suas
diretrizes e políticas, o PPI passa a ser o documento de referência de todas as ações e
decisões dos cursos.
Nessa ótica, cada projeto de curso articula sua especificidade no contexto da
respectiva evolução histórica do campo do saber, estabelecendo, ao mesmo tempo, o
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espaço particular para a sua história. A organização curricular, que prevê as ações
pedagógicas dos cursos, elemento fundamental de um Projeto Pedagógico, é, hoje,
orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Nessa linha, os Projetos Pedagógicos dos cursos espelham os princípios
orientadores do Projeto Pedagógico Institucional: são dinâmicos, não apresentam uma
forma definitiva. Todos os Projetos Pedagógicos de Cursos devem ser apreciados e
aprovados pelos respectivos colegiados e atualizados periodicamente. Isso permite o
respeito às peculiaridades de cada curso e das necessidades do caráter formativo. A
sua elaboração exige uma reflexão acerca da concepção e das finalidades da
educação e sua relação com a sociedade, bem como uma reflexão aprofundada sobre
o profissional que se quer formar e de mundo que se pretende construir. O processo de
construção dos Projetos Pedagógicos de Cursos se dá por meio de reflexões
referentes à concepção de educação, de universidade, de cidadão, de conhecimento,
de currículo, da relação teoria e prática, e outros tantas indagações.
Tais questionamentos e suas respectivas reflexões são compreendidos como
processo e estão em contínua construção, avaliação, reelaboração.
Busca-se, portanto, um forte embasamento conceitual na formulação da matriz
curricular e composição dos conteúdos dos planos de ensino de cada disciplina. O
projeto de flexibilização curricular é arrojado e inovador e se aplica a todos os cursos.
Os próprios PPCs podem estimular o aproveitamento da flexibilização curricular por
parte dos discentes. As orientações pedagógicas para o docente e para o discente dão
destaque ao “aprender a aprender” como forte elemento de aprendizagem no mundo
contemporâneo.
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4

POLÍTICA DE ENSINO

A política de ensino tem como ponto de partida o conhecimento de seu discente.
Partindo do perfil do ingressante, desenvolver-se-á uma política de ensino que
considere o discente como centro de referência de todo o processo de aprendizagem.
O Centro Universitário ITOP pretende propor uma visão de educação que seja
marcada pelas ideias de empreendedorismo e responsabilidade social, na qual o
educando compreenda suas potencialidades e aprenda a desenvolvê-las em
articulação com os demais ramos científicos, visando à formação de um indivíduo
consciente não só de si, mas do mundo em que vive, que lhe permita crescer e
desenvolver-se profissionalmente, com competência e dinamismo para que tenha visão
estratégica. Esta proposta dar-se-á com a valorização de um currículo interdisciplinar
no qual são valorizados projetos que se integram e estruturam eixo condutor do
aprendizado.
Para alcançar os objetivos, serão adotados e disseminados princípios de
aprendizagem que orientem a prática docente a partir de uma perspectiva que
reconheça no discente sua condição de jovem e adulto que possui experiências ricas e
que devem ser aproveitadas e elaboradas através do processo de ensino e
aprendizagem.
A IES acredita que as práticas pedagógicas devem privilegiar o ensino de
conteúdo, atitudes e formas de olhar o mundo com maneiras e ritmos compatíveis à
realidade socioeconômica e cultural do educando. A aquisição de conhecimento deve
ser compreendida como decorrência das trocas que o ser humano estabelece nos
processos que interage. A instituição assume assim seu papel de mediadora desse
processo, e buscará articular tais trocas, pois reconhece ser o educando o agente
principal de sua própria aprendizagem.

Assim, os Cursos da Instituição sempre

buscarão a qualificação e competência do egresso, adotando para tal, métodos de
ensino e aprendizagem diversificados e criativos. Vale ressaltar que a implementação
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da formação profissional - saber fazer - deve envolver a incorporação de uma
pedagogia, fundamentada numa concepção mais crítica das relações existentes entre
educação, sociedade e trabalho.
A Política de Ensino do Centro Universitário ITOP para a graduação
fundamentar-se na integração do ensino com a iniciação científica e a extensão,
objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional. Irá cultivar e promover,
portanto, uma prática calcada em princípios éticos que possibilitará a construção e
disseminação do conhecimento técnico-científico, o aperfeiçoamento cultural e o
desenvolvimento de um pensamento reflexivo, crítico e responsável, que impulsionem
a transformação sócio-político-econômica da sociedade.
Esta política tem como princípios básicos:
•

Formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar;

•

Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir na
sociedade;

•

Valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo para o bemestar da sociedade;

•

Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao discente a maior
medida possível de autonomia na sua formação acadêmica;

•

Atualização

permanente

dos

projetos

pedagógicos,

levando-se

em

consideração as Diretrizes Curriculares e as demandas sócio-econômicoculturais da região onde o Centro Universitário ITOP estará inserida;
•

Incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente;

•

Qualificação permanente do corpo social, em termos de titulação acadêmica e
de competências didático-pedagógicas.

Além disso, como o ensino de graduação está baseado na ação integrada
entre teoria e prática profissional; na otimização dos currículos, considerando as
diretrizes curriculares nacionais e as necessidades da região de abrangência; na
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titulação e qualificação dos docentes, segundo os padrões e critérios de qualidade; na
adequação de sua infraestrutura, compreendendo biblioteca, laboratórios e recursos de
informática, igualmente definidos pelos padrões e critérios de qualidade; nos demais
campos de estudos e iniciação científica, como meio permanente de aprendizagem e
pela incorporação da tecnologia no processo de formação educacional, se torna
necessário o desenvolvimento das seguintes políticas educacionais:
•

Efetivar cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com outras
instituições de ensino superior;

•

Aprimorar o sistema de comunicação interna e externa;

•

Aprimorar projeto de marketing institucional;

•

Estabelecer procedimentos de revisão e aprimoramento de normas e
rotinas da instituição;

•

Rever, sempre que for preciso, a estrutura organizacional;

•

Racionalizar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros;

•

Unificar procedimentos administrativos e ampliar o uso de recursos
tecnológicos que visam acelerar o processo de ensino e aprendizagem
nos diferentes cursos da IES;

•

Cumprir hora-aula e de 60 minutos relógio.

Contudo, é considerada, na definição dessas políticas, a busca de qualidade na
capacitação técnica, visando atender a demanda por preparação, formação e
aprimoramento educacional e profissional, principalmente no que tange à inclusão dos
avanços tecnológicos na educação superior.

4.1 Ensino de Pós-Graduação
O Centro Universitário ITOP reconhecendo o importante papel social que a
educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da
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sociedade e sendo este um componente importante na missão institucional, é propor
uma política de ensino para a pós-graduação que resulte em na construção de
conhecimentos adequados e de acordo com as normas estipuladas pela legislação
vigente, Resolução Nº 1, de 6 de Abril 2018 que estabelece diretrizes e normas para a
oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização
e órgãos federais responsáveis.
Esta política de ensino na pós-graduação está consubstanciada em ações que
possibilitem alcançar metas de qualidade na produção científica, na capacitação de
corpo docente e egressos, e na qualificação dos cursos, em áreas definidas como
estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, prioritários para o Centro
Universitário ITOP, na área dos cursos que oferta.
O estabelecimento da política de pós-graduação parte de pressupostos básicos
que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pós-graduação na região. A
partir desta análise, se define o planejamento de metas e ações, o cronograma e
orçamento que forneçam as condições para implantação dos programas de PósGraduação.
Os princípios básicos desta política são:
• Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na formação de
pessoas qualificadas para atuarem nas diferentes áreas do conhecimento;
• Definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica nessas áreas,
inclusive com o auxílio de parceiros, seja no campo da pesquisa, seja nos convênios
de auxílio mútuo;
• Consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado à
graduação;
• Formar

grupos

em

investigação

científica

que

contribuam

para

o

fortalecimento da pesquisa científica na instituição.
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Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente política, a
Pós-Graduação adota mecanismos de avaliação institucional, incluindo a participação
de especialistas internos ou externos, nacionais ou internacionais, conduzindo
processos de acompanhamento dos mesmos e revertendo seus resultados para a
continuada melhoria de sua qualidade.
Além disso, IES ensejará a formação do seu corpo docente em nível de Pósgraduação Stricto Sensu, firmando parcerias com outras Instituições de Ensino
Superior através de programas de Mestrados Interinstitucionais (MINTER) e
Doutorados Interinstitucionais (DINTER), que resultem de diretrizes de ações que
sejam acessíveis a comunidade devidamente adequados e acompanhados pela Centro
Universitário.

4.2 Ensino de Graduação
O currículo dos cursos de graduação, estabelecido pela Centro Universitário,
obedecerão às diretrizes curriculares nacionais curriculares e demais normas que
regem a Educação Superior, nos aspectos necessários ao regular funcionamento dos
cursos de graduação, nas quais as informações serão amplamente divulgadas para a
comunidade acadêmica, integrando o site da Centro Universitário, a saber:
• Formação, capacitação e qualificação de profissionais nas diferentes áreas do
conhecimento;
• Respeito às características regionais e às necessidades sociais;
• Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de agir como
transformadores da realidade e da sociedade;
• Valorização dos princípios éticos, morais e do bem comum, contribuindo com
o desenvolvimento regional e para a melhoria da sociedade;
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• Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar aos discentes a melhor
formação;
• Desenvolvimento e incentivo ao uso de instrumentos metodológicos e de
práticas pedagógicas inovadoras para melhorar desenvolver competências nos
discentes;
• Privilégio da prática da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade na
definição dos projetos pedagógicos;
• Estímulo à monitoria, ao estágio supervisionado, à prática pedagógica, ao
desenvolvimento de atividades articuladas de ensino e as atividades complementares
nos projetos de cursos, de modo a melhor trabalhar a articulação teórico prática;
• Incentivo à utilização de meios e recursos tecnológicos como ferramentas de
facilitação do processo de ensino e aprendizagem;
• Empreendimento de programas de nivelamento e apoio pedagógico aos
discentes;
• Incentivo e apoio à oferta de disciplinas e cursos na modalidade não
presencial e/ou à distância dentro dos currículos tradicionais, respeitando a legislação
vigente;
• Incentivo e apoio à oferta de cursos de graduação, de educação continuada,
de treinamento e desenvolvimento, e de formação complementar na modalidade à
distância;
• Promoção e estímulo para a elaboração de materiais didáticos necessários
aos cursos;
• Estímulo para a prática profissional e para a complementaridade de
atividades, organizando o melhor desenvolvimento curricular;
• Atualização permanentemente dos projetos pedagógicos dos cursos,
considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, bem como as
demandas regionais;
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• Avaliação permanentemente da qualidade de ensino praticada, privilegiando
diferentes fóruns e, segundo um princípio democrático;
• Desenvolvimento e implementação de programas de auxílio e incentivo a
discentes, criando possibilidades de acesso ao conhecimento, de modo a diminuir a
exclusão

social

e

promovendo

o

desenvolvimento

pessoal;

Qualificação

permanentemente do corpo docente, privilegiando a capacitação e titulação, facilitando
o acesso à formação pedagógica e melhorando o exercício da docência;
• Identificação de áreas preferenciais para os cursos de pós-graduação,
preservando a inovação, o aproveitamento das potencialidades e o fortalecimento da
identidade institucional;
• Promoção do estabelecimento de relações de cooperação com programas de
graduação e de pós-graduação de outras instituições, bem como o reconhecimento de
seus cursos pelos órgãos avaliadores e credenciadores nacionais;
• Incentivo para o intercâmbio docente e discente como complemento de
formação;
• Manutenção e melhoria da infraestrutura e dos recursos materiais com vistas
à atender ao desenvolvimento e crescimento dos cursos;
• Atualização do acervo bibliográfico;
• Instituição da participação da representação discente nos diversos níveis
decisórios institucionais;
• Oferta de cursos sintonizados com as demandas sociais e de mercado,
diversificando a oferta, de modo a atender à qualificação e requalificação profissional;
• Envolvimento dos docentes no desenvolvimento dos projetos pedagógicos de
cursos, bem como na participação em órgãos deliberativos institucionais;
• Viabilização da pós-graduação como eixo norteador da melhoria da
graduação, da pesquisa e da extensão praticados pela Instituição;
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• Promoção de parcerias com órgãos e instituições públicas, privadas e do
terceiro setor, de forma integrada com a comunidade, visando a melhor consecução do
ensino em todos os níveis;
• Preservação, vinculando-os à vida cotidiana, de ideais da ética, da
responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo;
•

Integração do ensino de graduação com o da pós-graduação, com a pesquisa

e a extensão.
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5

POLÍTICA DE PESQUISA

O Centro Universitário ITOP entende que oferecer educação superior de
qualidade não pode prescindir do instrumento de fertilização e de atualização dos
conteúdos dos programas de ensino representado pela atividade de investigação
científica, tecnológica, artística e cultural.

5.1 Objetivos Institucional de Pesquisa
a)

Consolidar a pesquisa científica em áreas específicas para que promova

o desenvolvimento da região por meio do apoio institucional continuado.
b)

Desenvolver mecanismos de avaliação e acompanhamento dos projetos

de pesquisa, referentes ao desempenho e a produtividade.
c)

Implementar parcerias científicas com órgãos de pesquisa, universidades,

institutos, para apoiar e fomentar trabalhos de pesquisa.
d)

Orientar e apoiar a preparação de projetos de pesquisa a serem

encaminhados a órgãos financiadores externos.
e)

Assessorar professores pesquisadores na elaboração e na criação de

novas linhas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa voltados ao crescimento
socioeconômico local e regional.
f)

Identificar as ações de pesquisa a serem implementadas a partir de

novos cursos na modalidade de educação a distância e dos cursos presenciais.
g)

Difundir conhecimentos, tecnologias e inovações disponíveis por meio de

cursos, seminários, palestras, assessorias, utilizando e valorizando a competência dos
docentes pesquisadores da instituição.
h)

Promover a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas por

meio de periódico próprio.
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i)

Estabelecer

diretrizes

institucionais

para

a

pós-graduação

em

consonância com o plano nacional de pós-graduação.
j)

Estimular a publicação em revistas científicas.

k)

Desenvolver mecanismos de avaliação contínua de programas e cursos

de pós-graduação oferecidos pela Instituição.
l)

Criar novos cursos de pós-graduação para o atendimento da demanda de

qualificação da comunidade interna e externa.
m)

Fomentar as condições de acesso dos discentes e dos docentes de pós-

graduação às bibliografias disponíveis em meio eletrônico, nas bibliotecas nacionais e
internacionais.
n)

Oportunizar a capacitação profissional e acadêmica permanente para os

docentes e técnico-administrativos, bem como aos profissionais e egressos inseridos
local e regionalmente.
o)

Oportunizar acesso a programas de pós-graduação stricto sensu com

vista à qualificação profissional e produção de conhecimento científico.

5.2 Planos, Programas e Projetos de Pesquisa.
5.2.1 Programa Institucional de Iniciação Científica
A institucionalização destas atividades, feita através da Iniciação Científica na
IES se pautará pelo compromisso de contribuir para o desenvolvimento do espírito
científico e do pensamento reflexivo, da ciência e da tecnologia, para a criação e
difusão da cultura e, portanto, para o entendimento do homem e do meio em que vive.
Por esta forma foi implantado o Programa de Iniciação Científica desde agosto de
2015.
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A Iniciação Científica atualmente realizada pela instituição é uma atividade de
investigação realizada por discentes dos cursos de graduação, orientada por docente
qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos investigativos científicos,
por meio da Política de Iniciação Científica do Centro Universitário ITOP. Este
Programa consiste em um instrumento de financiamento da investigação científica,
complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas. É um
instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação à pesquisa científica,
configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.
Os recursos orçamentários para o desenvolvimento de projetos de Iniciação
Científica, são previstos para o departamento responsável por sua gestão (PROIC). O
acesso a estes recursos ocorre mediante abertura de edital próprio. Dentro desses
recursos estão inseridos carga horária para os docentes participantes do projeto,
bolsas de Iniciação Científica para os acadêmicos participantes do projeto, além dos
recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.
A pesquisa no Centro Universitário ITOP é coordenada pelo Programa de
Iniciação Científica - PROIC. Essas pesquisas são divulgadas no meio acadêmico (por
meio da Revista Científica Online Multidebates – publicada semestralmente; e do
Encontro de Iniciação Científica - anualmente).

Número de estudantes atendidos no PROIC por ciclo no período 2014/2021
PROGRAMA
PROIC/ITOP
PROIC/voluntário

CICLO 20142015
10
0

CICLO
2015-2016
10
0

CICLO
2016-2017
10
1

CICLO
2017-2018
12
2

CICLO
2018-2019
15
03

CICLO
2020-2021
10
03

Projeção do número de estudantes vinculados ao PROIC por ciclo no
período 2021/2025
PROGRAMA

CICLO
2020-2021

CICLO
2021-2022

CICLO
2022-2023

CICLO
2024-2025
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PROIC/ITOP
PROIC/voluntário

25
08

30
10

35
12

40
14

5.2.2 Programas de Incentivo à Publicação
O Centro Universitário ITOP reconhece que a produção do conhecimento
científico-acadêmico deve estar constantemente disponibilizada em meios de
divulgação impressa e digital, no formato de periódicos científicos temáticas, cadernos
técnicos especiais e publicação e demais estudos de relevância desenvolvidos por
seus docentes e pesquisadores.
Em consonância com os objetivos e metas do PDI (consolidar a Revista
Eletrônica para divulgação da produção científica a partir de 2017), a Revista
Multidebates é destinada à publicação de trabalhos inéditos, científicos e/ou artigos
sobre o estado da arte (pesquisa bibliográfica), sem fins lucrativos. Os autores desses
trabalhos são professores pesquisadores de quaisquer instituições de ensino,
estudantes de graduação (com um orientador responsável), estudantes de pósgraduação, pesquisadores ligados às áreas de interesse da revista; convidados da
Comissão Editorial (alunos da graduação ou pós-graduação, professores ativos ou
aposentados, alunos graduados, pesquisadores, escritores e alunos de cursos afins,
cujos trabalhos sejam submetidos à Comissão Editorial e aprovados para publicação).
A circulação da Revista contribui para o conhecimento e a sociedade
tocantinense, tendo em vista a difusão científico/cultural de obras e trabalhos de
alunos, professores, escritores e pesquisadores, em âmbito regional e nacional,
visando ao intercâmbio de idéias e produções, na área de atuação dos pesquisadores,
com o objetivo de enriquecer, fomentar e fortalecer o Centro Universitário ITOP perante
a sociedade científica e as instituições acadêmicas.
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Além disso, dialoga com as Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e PósGraduação, concretizando procedimentos para estímulo à produção acadêmica, cujo é
a busca da divulgação da produção científica, cultural, artística e tecnológica, assim
considerada: livros, capítulos de livros, material didático institucional, artigos em
periódicos especializados, textos completos em anais de eventos científicos, resumos
publicados em anais de eventos internacionais, propriedade intelectual depositada ou
registrada,

produções culturais, artísticas,

técnicas e

inovações tecnológicas

relevantes. Publicações nacionais ainda sem avaliação Qualis/Capes também são
consideradas produção por sua abrangência.

5.2.3 Linhas de Pesquisa
O Centro Universitário ITOP empreende esforços que visam, não somente à
integração entre os cursos de graduação, projetos de pesquisa, programas de pósgraduação e as ações de extensão, mas também o fortalecimento das políticas de
desenvolvimento socioeconômico, cultural, ambiental e de saúde, bem como a
investigação de temáticas e áreas de conhecimento que norteiam estudos da realidade
local, regional e nacional, com a preocupação central de atender às demandas da
sociedade.
O Centro Universitário ITOP reforça em seu PDI a importância do
desenvolvimento da pesquisa por meio da busca de suporte financeiro e
interinstitucional de apoio de agências e programas de fomento científico e tecnológico,
no estabelecimento dos convênios, para a prestação de serviços com empresas
públicas e privadas. As políticas de pesquisa do Centro Universitário ITOP se orientam
pelos seguintes eixos:
I.

Pesquisa ligada às demandas econômica, política, ambiental, social e

cultural de âmbito local, regional e nacional.
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

128

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

II.

Pesquisa como atividade de iniciação científica para oferecer aos alunos

da graduação uma educação científica de qualidade e junto à educação básica os
passos para a formação inicial de eixos do pensamento científico.
III.

Pesquisa e pós-graduação como exercício associado nos projetos de

aperfeiçoamento e capacitação de recursos humanos do Tocantins e do Centro
Universitário ITOP e/ou em outras instituições parceiras por meio de programas de
pós-graduação lato sensu, no exercício prático da extensionalidade da IES (a partir das
articulações e planejamento conjuntos com a Proex) em formação continuada e
programas localizados de formação técnico-instrumental.
Dessa forma, as ações acadêmico-administrativas para a pesquisa estão em
conformidade com as políticas estabelecidas para a integração da pesquisa e da pósgraduação e o ensino reforça na IES a busca da qualidade da avaliação de processos
e produtos, da expansão regulamentada da ciência, da tecnologia e da inovação, do
exercício da multidisciplinaridade entre áreas e temáticas demandadas pela sociedade
e grupos organizados local e regionalmente, contribuindo para o fomento de uma
cultura de iniciação científica da graduação e estendendo-se aos espaços escolares
formais do ensino fundamental e ensino médio.
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6

POLÍTICA DE EXTENSÃO

A Instituição atualmente tomando como parâmetro os padrões de qualidade
referendados pelo MEC, desenvolve atividades de extensão, envolvendo corpo
docente, discente e comunidade local, sobre temas vinculados aos cursos ofertados e
pretendidos e incentiva a elaboração e implementação de projetos locais e regionais,
em parcerias com o setor público, privado e terceiro setor.
As atividades de extensão, desenvolvidas de forma institucional no âmbito dos
cursos, têm como base o interesse local e regional e a construção de parcerias,
mediante a elaboração de instrumentos de contratos e convênios, tendo como
prioridade o desenvolvimento de atividades acadêmicas de aprofundamento de temas
que envolvam, a um só tempo, interesse local e interesse acadêmico de docentes e
discentes, marcados pela interdisciplinaridade.
Esta política se concebe como um mecanismo acadêmico de formação que
articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência dos
resultados. Isto se faz num processo educativo, acadêmico, científico, cultural e
comunitário que relaciona a iniciação científica e o ensino de forma indissociável.
Enfim, é a extensão que viabiliza e operacionaliza a relação transformadora e
biunívoca entre a IES e Sociedade, Sociedade e IES.
Consequentemente, as atividades de extensão devem significar uma troca
sistemática e permanente de saberes, por meio de uma comunicação produtiva com a
sociedade, proporcionando o desenvolvimento acadêmico e cultural.
Ao promover a ação social e a prestação de serviços articulados com as
diferentes demandas, os projetos de extensão da Instituição explicitam as maneiras
como se garante a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, inclusive nos
projetos pedagógicos dos cursos ofertados. Desta forma, a política de extensão da IES,
além de instrumentalizadora do processo dialético entre teoria-prática, é um
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procedimento interdisciplinar que favorece enormemente a visão integradora do social,
permitindo:
•

Articulação ensino e sociedade, por meio de ações de extensão
desenvolvidas pela comunidade acadêmica;

•

Construção da cidadania profissional do discente, por meio do
conhecimento e da interação com situações desafiadoras da realidade
social;

•

Aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade
social;

•

Estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade;

•

Estímulo à

experimentação de novas metodologias de trabalho

comunitário ou de ação social, envolvendo o discente com diferentes
possibilidades de atuação no sentido de reduzir o ócio social e promover
a disseminação do conhecimento;
•

Desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa
diante dos desafios impostos pela realidade social;

•

Identificação de produtos e processos adequados aos interesses e
demandas da comunidade;

•

Identificação de tendências e vocações regionais;

•

Promoção à extensão mediante cursos e projetos especiais, abertos à
participação

da

população,

prestando

colaboração

constante

à

comunidade, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da
criação cultural e da iniciação científica e tecnológica gerada na IES.
O Centro Universitário ITOP entende a extensão como um processo acadêmico
definido e efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação
do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, o que implica
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

131

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

em relações multi, inter e transdisciplinares interligando a Instituição nas suas
atividades de ensino e de investigação científica com as demandas da maioria da
população, possibilitando a formação do profissional-cidadão, através das formas de
transmissão e aplicação de seu acervo humano e material para elevar o bem estar da
sociedade, implementando, com qualidade, projetos de educação continuada,
científicos, culturais, artísticos, esportivos, de lazer, assistenciais e comunitários para a
sua integração com a comunidade.
Objetivos da Extensão
Os Objetivos da extensão estão de acordo com os objetivos do Plano Nacional
de Extensão:
a)

Reafirmar a Extensão Universitária como processo acadêmico definido e

efetivado em função das exigências da realidade, além de indispensável na formação
do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade;
b)

Conquistar o reconhecimento da extensão universitária por parte da

sociedade tocantinense como dimensão relevante da atuação universitária, integrada
ao seu projeto político-institucional;
c)

Contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução dos

problemas sociais enfrentados pela sociedade tocantinense;
d)

Estimular atividades de Extensão cujo desenvolvimento implique relações

multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de setores do Centro Universitário
ITOP e da sociedade;
e)

Criar condições para a participação do Centro Universitário ITOP na

elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da população, bem como
para que ela se constitua como organismo legítimo para acompanhar e avaliar a
implantação dessas políticas;
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f)

Possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e

disponibilização de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o
desenvolvimento tecnológico e social do estado;
g)

Priorizar práticas voltadas para o atendimento de grupos vulneráveis

voltados as áreas de: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação,
Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Produção e Trabalho;
h)

Desenvolver atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e

preservação cultural e artística como relevantes para a afirmação da identidade
regional;
i)

Estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável como

componentes da atividade extensionista;
j)

Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão

universitária como um dos parâmetros de avaliação da própria IES;
k)

Promover a articulação da Extensão Universitária com as políticas

públicas orientadas pelo compromisso com o enfrentamento da exclusão e
vulnerabilidade sociais e combate a todas as formas de desigualdade e discriminação.

Áreas Temáticas
A Extensão no Centro Universitário ITOP organiza seus Programas de
Extensão, seguindo as orientações das áreas temáticas, conforme classificação a
seguir:
a)

Comunicação;

b)

Cultura;

c)

Direitos Humanos e Justiça;

d)

Educação;

e)

Meio Ambiente;

f)

Saúde;
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g)

Tecnologia e Produção;

h)

Trabalho.

Modalidades de ações da Extensão
As ações/atividades extensionistas se concretizam em consonância com o Plano
Nacional de Extensão, e seguem as seguintes modalidades de ações estruturais de
extensão:
a)

programas;

b)

projetos;

c)

cursos e oficinas;

d)

eventos;

e)

prestação de serviços;

f)

produtos acadêmicos.

Destaca-se, ainda, o Art.8º, Parágrafo único da Resolução nº 7, de 18 de
dezembro de 2018, que ressalta “[...] além dos programas institucionais previstos
anteriormente, incluem-se eventualmente também as de natureza governamental, que
atendam às políticas municipais, estaduais, distrital e nacional”.

Já o Art. 9º dessa

mesma resolução explicita que “[...] nos cursos superiores, na modalidade a distância
as atividades de extensão devem ser realizadas presencialmente em região compatível
com o polo de apoio no qual o estudante estiver matriculado [...]”.
As ações de extensão, concernentes à filosofia do Centro Universitário ITOP são
desenvolvidas sob as seguintes formas:
I – Programas - Conjunto articulado de projetos e outras atividades de extensão
(cursos, eventos, prestação de serviços), de caráter orgânico-institucional, com clareza
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de diretrizes e orientadas a um objetivo comum em uma grande ação de médio a longo
prazo;
– Projetos - conjunto de ações contínuas de caráter comunitário,

II

educativo, cultural, científico e tecnológico, vinculado ou não a um programa;
– Cursos ou toda atividade acadêmica, técnica ou cultural que não está

III

inclusa como parte integrante e obrigatório do ensino de graduação e da pósgraduação;
IV – Eventos, caracterizados como:
•

Seminário e eventos - Eventos científicos ou não de âmbito menor do que o

congresso, tanto em termos de duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto ao número de
participantes, cobrindo campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se
nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião;
•

Debates - Encontros sequenciais que visam à discussão de um tema

específico. Inclui: Ciclo, Circuito, Semana;
•

Outros – Outros eventos não classificados nos itens anteriores;

No Centro Universitário ITOP, as atividades de Extensão já colocadas em
prática envolvem ações em conjunto entre a instituição e a sociedade, estão em
conformidade com as políticas estabelecidas para melhoria das condições sociais da
comunidade externa e ampla divulgação no meio acadêmico. Para o estímulo ao
desenvolvimento de atividades de extensão, está projetada, no âmbito deste PDI, a
implantação do Programa de Iniciação à Extensão – PROIEX, cujo objetivo é contribuir
para a formação acadêmica e profissional dos alunos, favorecendo o processo de
aprendizado contextualizado, a partir do apoio a programas ou projetos de extensão
universitária, atividades artístico-culturais, eventos e toda a interface entre a Instituição
e a comunidade, estimulando a vocação científica mediante a participação de alunos
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de graduação em atividades de extensão, orientadas por docentes, destacando a
ligação entre ensino, pesquisa e extensão.
Projeção do número de estudantes vinculados ao PROIEX
por ciclo no período 2021/2025
PROGRAMA
PROIEX/ITOP
PROIEX/voluntário

CICLO
2020-2021
06
05

CICLO
2022-2023
12
10

CICLO
2024-2025
15
10

6.1. Programa de Responsabilidade Socioambiental
Como parte da Política de Extensão merece destaque o Programa de
Responsabilidade Socioambiental, de caráter permanente, terá como função apoiar
projetos que venham a auxiliar na melhoria da qualidade de vida e na promoção do
desenvolvimento da instituição e comunidades locais e entorno.
O Programa possui normas e diretrizes para identificação, análise, seleção e
implantação de projetos que ajudem a promover a inclusão social, prática de esportes,
saúde e a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde o Centro Universitário
ITOP está inserida.
Ações como campanhas de solidariedade, educativas (para a comunidade), de
proteção ambiental e educação ambiental, de direitos humanos, educação para o
respeito as diferenças étnicas e culturais, dentre outras são as principais temáticas do
programa.
Centro Universitário ITOP desenvolve ações sociais, em atendimento a
comunidade e as pessoas com necessidades especiais, por meio ações preventivas de
saúde, atendimento das crianças na brinquedoteca, disponibilização da biblioteca a
comunidade,

biblioteca e sala de leitura aberta a comunidade, laboratórios de

informática acessível à comunidade, quadra de esporte para eventos da comunidade,
aula de dança com professores especializados, academia de musculação para
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pessoas carentes, bolsa de estudo e projetos esportivos para comunidade indígena da
etnia Xerente, além da atuação nas comunidades por meio de cursos e palestras
preventivas e informativas de acordo com a demanda, debates e articulações em torno
das questões sociais, científicas e tecnológicas, mantendo uma relação intensa com a
região de abrangência e contribuindo diretamente para o desenvolvimento local e
regional.
Na área ambiental a Centro Universitário desenvolve também, ações de
conscientização sobre coleta seletiva do lixo, projetos relacionados a reciclagem, entre
outros. Os cursos da área de engenharia, e segurança no trabalho desenvolvem ações
com o objetivo de alertar e incentivar a população quanto às boas práticas que têm
impacto na sustentabilidade ambiental.
6.2. Programa de Assistência à Saúde
Este programa tem previsão de início em 2020 com a consolidação dos cursos
da área da saúde do Centro Universitário ITOP e será realizado através da criação da
Clínica Integrada. Os cursos de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Biomedicina,
Farmácia, já estão com seu pedido de autorização junto ao MEC, bem como o curso de
Enfermagem que está com seu pedido de reconhecimento em trâmite.
Este programa terá como objetivo principal prestar serviços de atendimento, por
livre demanda, médico e odontológico tanto a comunidade interna e quanto externa. O
atendimento será permanente, de fluxo contínuo, transferindo-se à comunidade os
benefícios do conhecimento gerado e instalado na IES, considerando a sua
intangibilidade e inseparabilidade. Para ser atendido pelo programa o ‘paciente’
passará por triagem e atendimento pelos alunos, acompanhados de professores e/ou
profissionais capacitados a orientar.
O programa prestará serviços de atendimento em saúde e ainda educacionais
através de palestras e cursos sobre prevenção de doenças e saúde integral.
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7 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Compõem a estrutura organizacional do Centro Universitário:
I. Como órgãos da administração superior:
a.

o Conselho Superior;

b.

a Reitoria;

c.

a Pró-reitoria de Graduação;

d.

a Pró-reitoria de Administrativa-financeira;

e.

a Pró-reitoria de Pós-Graduação, Iniciação Científica e Extensão.

II. Como órgãos intermediários da administração:
a.

o Instituto Superior de Educação;

b.

as Coordenações de Curso;

c.

os Colegiados de Curso;

d.

os Núcleos Docentes Estruturantes;

e.

o Núcleo de Atendimento ao Discente e ao Docente –NADD

f.

o Núcleo de Educação a Distância da IES – NEAD

III. Como assessorias da administração superior:
a.

a Assessoria Jurídica

b.

a Comissão Própria de Avaliação

c.

a ouvidoria;

d.

a Comunicação;

IV. Os órgãos suplementares:
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a.

a Biblioteca

b.

a Secretaria Acadêmica;

c.

os Laboratórios.

O Conselho Superior e os Colegiados de Cursos são órgãos administrativos
colegiados de caráter consultivo, normativo e deliberativo.
A Reitoria, as Pró-reitorias, a Coordenadoria de Instituto e as Coordenações de
Curso são órgãos da administração de caráter executivo.
Os Núcleos Docentes Estruturantes são órgãos de caráter consultivo.
O Centro Universitário disporá, ainda, de órgãos complementares de gestão
consultiva para os níveis administrativos ou pedagógicos tendo em vista o cumprimento
de suas finalidades e objetivos.
Ao Conselho Superior e ao Colegiado de Curso aplicam-se as seguintes normas:
I.

O colegiado deliberará com a presença de seu Presidente e da maioria

absoluta de seus membros;
II.

O presidente do Colegiado participa da votação e, no caso de empate,

terá o voto de qualidade;
III.

Nenhum membro do Colegiado pode participar da sessão em que se

aprecie matéria de seu interesse particular;
IV.

As reuniões que não se realizam em datas pré-fixadas no calendário

anual, aprovado pelo colegiado, são convocadas, pelo presidente, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de urgência, constando na
convocação a pauta dos assuntos;
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V.

Das reuniões será lavrada ata, lida e assinada pelos membros presentes

na mesma sessão ou na seguinte.
O Centro Universitário, por intermédio dos órgãos próprios e, ouvida a Entidade
Mantenedora, pode criar ou agrupar Pró-reitorias, Cursos e Órgãos Suplementares,
bem como desdobrar ou extinguir os atuais.

7.1 Órgãos da Administração superior
7.1.1 Do Conselho Superior
O Conselho Superior, órgão máximo de deliberação, é constituído:
I. Pelo Reitor, seu Presidente e membro nato;
II. Pelo Pró-reitor de Graduação, membro nato;
III. Pelo Pró-reitor de Administração, membro nato;
IV. Pelo Pró-reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão;
V. Por três Coordenadores de Cursos, eleitos pelos seus pares;
VI. Pelo Coordenador do Instituto Superior de Educação;
VII. Por 2 (dois) professores, eleitos pelos seus pares;
VIII. Por 1 (um) representante do corpo discente, eleito pelos seus pares;
IX. Por 1 (um) representante da comunidade;
X. Por 2 (dois) representantes da Entidade Mantenedora;
XI. Por 1 (um) representante do pessoal técnico-administrativo, indicado pelo Reitor
– eleito pelos seus pares;
Os representantes elencados nos itens V, VI,VII,VIII, IX, X e XI terão mandato de
1(um) ano, permitida a recondução.
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O representante da comunidade será indicado pela Reitoria, dentre indivíduos
de reconhecida representatividade na sociedade.
O Conselho Superior reúne-se ordinariamente no início e no fim de cada ano
letivo e, extraordinariamente, quando convocado pelo Reitor, por iniciativa própria, ou
mediante requerimento de 2/3 dos membros que o constituem.
O Conselho Superior só poderá se reunir com a presença de seu Presidente, ou
de substituto por este formalmente designado.
Compete ao Conselho Superior:
I.

Apreciar e deliberar sobre as alterações do Regimento do Centro

Universitário para posterior aprovação da Entidade Mantenedora e no que couber, pelo
Conselho Nacional de Educação;
II. Deliberar a indicação de concessão de títulos honoríficos;
III. Aprovar o plano anual de atividade do Centro Universitário;
IV. Decidir os recursos interpostos de decisões de demais órgãos, em matéria
administrativa e didático-científica;
V. Aprovar proposta de criação, modificação e extinção de cursos e programas
de pós-graduação, bem como seus respectivos aumentos e/ou diminuições de vagas, a
ser submetida aos órgãos competentes do Ministério da Educação;
VI. Aprovar a elaboração e/ou dos Projetos Pedagógicos de Cursos, bem como
a introdução de novas metodologias de ensino;
VII. Aprovar editais referentes a processos seletivos de ingresso, de bolsas de
qualquer natureza, monitoria e demais chamados direcionados ao Corpo Social do
Centro Universitário;
VIII.

Aprovar os projetos de ensino, de pesquisa e de extensão;
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IX. Apreciar o relatório anual da Reitoria;
X. Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das
atividades do Centro Universitário, bem como opinar sobre assuntos pertinentes que
lhe sejam submetidos pela Reitoria;
XI. Solucionar, nos limites se competência, os casos omissos e as dúvidas que
surgirem na aplicação deste Estatuto.
XII. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste
Estatuto.

7.1.1.1 Da Reitoria
A Reitoria é o órgão executivo superior que coordena todas as atividades do
Centro Universitário.
Parágrafo único – Em sua ausência e impedimento, o Reitor será substituído
pelo Pró-reitor de Graduação.
O(a) Reitor(a) é designado(a) pela Entidade Mantenedora, com mandato ad
nutum de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.
O(a) Reitor(a) é auxiliado nas suas funções pelos Pró-reitores
No impedimento do(a) Reitor(a) e nas suas ausências em reuniões, o exercício
de suas funções cabe ao Pró-reitor por ele indicado.
São atribuições da Reitoria:
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I.

Administrar e representar o Centro Universitário junto às pessoas ou

instituições públicas e privadas;
II.

Convocar e presidir as reuniões do Conselho Superior, bem como de

professores ou de alunos, quando de interesse do Centro Universitário;
III.

Elaborar

o

plano

anual

de

atividades

do

Centro

Universitário,

submetendo-o à apreciação do Conselho Superior;
IV.

Elaborar a proposta orçamentária a ser encaminhada à Entidade

Mantenedora a cada ano;
V.

Elaborar e remeter aos órgãos competentes o relatório das atividades e

ocorrências;
VI.

Conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificadas escolares;

VII.

Fazer cumprir o regime escolar e a execução dos programas e horários;

VIII.

Organizar o quadro administrativo, atribuir encargos e atividades de cada

setor;
IX.

Zelar pela manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Centro

Universitário;
X.

Propor à Entidade Mantenedora a contratação de pessoal docente e de

pessoal técnico-administrativo, bem como a substituição dos mesmos;
XI.

Autorizar as publicações que envolvam responsabilidade do Centro

Universitário;
XII.

Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior;

XIII.

Prestar as informações solicitadas pela Entidade Mantenedora, referente

ao cumprimento de suas determinações, no campo especifico de sua competência;
XIV.

Designar os Pró-reitores são, para mandato ad nutum de 4 (quatro) anos,

permitida a recondução.
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XV.

Delegar competências às Pró-reitorias Acadêmicas, Administrativa,

Financeira, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e às assessorias nos moldes
estabelecidos no regulamento da Reitoria;
XVI.

Nomear “ad nutum” os Coordenadores de Curso e demais assessores,

nos termos deste Regimento;
XVII.

Promover o sentimento de comunidade educativa entre a equipe docente

e Pró-reitorias, órgãos e conselhos técnicos-administrativos, alunos e famílias,
egressos e demais colaboradores;
XVIII.

Decidir “ad referendum” do Conselho Superior nos casos urgentes ou

cuja solução não esteja contemplada neste Regimento;
XIX.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste

Regimento;
XX.

Prover recursos necessários à ouvidora para que possa desempenhar

seu papel institucional junto ao Corpo Social da Instituição.
O Regulamento da Reitoria disporá sobre a organização do quadro
administrativo e técnico, bem como sobre as atividades de seu pessoal.

7.1.1.2 Da Pró-Reitoria de Graduação
A Pró-reitoria de Graduação é órgão executivo superior de coordenação e
supervisão das atividades de natureza acadêmica, exercida pelo A Pró-reitor de
Graduação, indicado pelo Reitor.
São atribuições do Pró-reitor de Graduação:
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I.

Tratar, com a administração superior, dos assuntos que interessem à

Unidade Acadêmica;
II.

Representar a Unidade Acadêmica publicamente;

III.

Apresentar ao Reitor o relatório dos trabalhos da Unidade Acadêmica, do

ano anterior, indicando as providências que lhes pareçam necessárias para assegurar
maior eficiência nas atividades da Unidade Acadêmica;
IV.

Executar e fazer executar as normas e decisões do Conselho Superior,

bem como dos demais órgãos e autoridades a que estiver subordinado;
V.

Promover a articulação entre as Coordenações;

VI.

Acompanhar acordos e convênios aprovados e firmados com entidades

nacionais ou estrangeiras que envolvam o interesse da Unidade Acadêmica;
VII.

Supervisionar as atividades das Coordenações;

VIII.

Superintender os serviços administrativos da Unidade Acadêmica;

IX.

Supervisionar a execução do regime acadêmica, especialmente no que

se refere às atividades dos professores e estudantes e à observância de horários e
programas;
X.

Manter a ordem e a disciplina nas dependências da Unidade Acadêmica

e propor as medidas correspondentes;
XI.

Nomear comissões de assessoria para o desempenho de tarefas

especiais, no nível da Unidade Acadêmica;
XII.

Elaborar, junto com as Coordenações dos Cursos, o plano anual de

atividades da Unidade Acadêmica e submetê-lo à aprovação pelos órgãos superiores;
XIII.

Assinar as certidões escolares de sua competência;

XIV.

Propor a nomeação, contratação, demissão e transferência de pessoal

docente e técnico administrativo;
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XV.
Unidade

Deliberar a respeito da utilização dos equipamentos e instalações da
Acadêmica,

considerando

as

necessidades

apresentadas

pelos

Coordenadores de Cursos e/ ou pelo Colegiado de Curso;
XVI.

Propor ao Colegiado de Curso a criação de órgãos suplementares para o

apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
XVII.

Exercer as demais atribuições que compete a sua função.

A Pró-reitoria Acadêmica terá regulamento próprio e normas complementares
para sua organização e funcionamento, articulando suas atividades com os demais
órgãos da administração do Centro Universitário ITOP.

7.1.1.3 Da Pró-Reitoria Administrativo-Financeiro
A Pró-reitoria Administrativo-Financeiro é o responsável pelo controle econômico
e financeiro, pela documentação do pessoal docente, técnico-pedagógico e
administrativo, pela infraestrutura física e logística de todos os setores e funções do
Centro Universitário.
O cargo de Pró-reitor Administrativo-Financeiro é exercido por profissional
indicado pelo Reitor.
Compete ao Pró-reitor Administrativo-Financeiro:
I. Participar da elaboração do plano de aplicação dos recursos arrecadados em
cada exercício escolar;
II. Responder pela guarda dos valores e títulos do Centro Universitário;
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III. Responsabilizar-se pelo acompanhamento da contabilidade geral do Centro
Universitário;
IV. Controlar o movimento financeiro do Centro Universitário;
V. Apresentar, no final do exercício escolar, balanço financeiro e patrimonial com
os respectivos lucros e perdas elaboradas pela Contabilidade;
VI. Responsabilizar-se pelo recebimento de qualquer espécie de receita havida pelo
Centro Universitário bem como prestar contas;
VII. Efetuar o pagamento de impostos, taxas, material de consumo e permanente;
VIII. Movimentar contas bancarias e emitir cheques, juntamente com o Reitor;
IX. Controlar a assiduidade dos funcionários abonando faltas nos termos da
legislação vigente;
X. Elaborar e controlar a escala de férias e outros afastamentos do pessoal
docente, técnico-pedagógico e administrativo, bem como pedidos de rescisão e
dispensa para participação em programação de qualificação;
XI. Acompanhar a elaboração da folha de pagamento de todo o pessoal docente e
técnico - administrativo do Centro Universitário.
A Pró-reitoria Administrativo-Financeiro terá regulamento próprio e normas
complementares para sua organização e funcionamento, articulando suas atividades
com os demais órgãos da administração do Centro Universitário ITOP.

7.1.1.4 Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

A Pró-reitoria de Curso de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão é designado
pelo Reitor.
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Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu correspondem àqueles a que se
referem à Resolução CNE/CES n.º 1, de junho de 2007, devendo sua implantação,
oferta, desenvolvimento e certificação observar as disposições do Regulamento
próprio.
As propostas de criação desses cursos terão origem junto às Coordenações dos
Cursos de Graduação que as encaminharão à Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e
Pós-Graduação, devendo ser instruídas segundo normas próprias.
Os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu serão supervisionados pela Próreitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação.
Ao Pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação compete:
I. Acompanhar todas as atividades administrativas e acadêmicas, zelando pelo
cumprimento dos seus projetos pedagógicos, conforme aprovado pelo Conselho
Superior;
II. Acompanhar as atividades de docência e orientação acadêmica dos alunos;
III. Organizar e presidir o processo de seleção, quando houver;
IV. Assessorar a Reitoria a em decisões relacionadas aos Cursos;
V. Preparar a documentação relativa aos Cursos, para fins de aprovação ou
avaliação pelo Centro Universitário ITOP;
VI. Elaborar e divulgar, antes do seu início, o cronograma dos cursos, zelando pelo
seu integral cumprimento;
VII. Garantir o lançamento dos graus e da frequência pelos respectivos professores
dos módulos/disciplinas dos cursos, dentro dos prazos estabelecidos;
VIII. Zelar pelo funcionamento regulamentar dos cursos, avaliar os seus resultados e
elaborar relatórios finais.
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IX. Supervisionar a emissão de todo e qualquer documento pertinente aos cursos;
X. Acompanhar, orientar e supervisionar a emissão de todo e qualquer material de
apoio acadêmico às disciplinas ministradas nos cursos, a exemplo de apostilas,
formulários, etc.;
XI. Prestar, a qualquer tempo, todas as informações requeridas pelo Centro
Universitário ITOP sobre os Cursos sob esta coordenação.
A Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação terá regulamento próprio
e normas complementares para sua organização e funcionamento, articulando suas
atividades com os demais órgãos da administração do Centro Universitário ITOP.

7.1.2 Órgãos Intermediários da Administração

7.1.2.1 Do Instituto Superior de Educação
O Instituto Superior de Educação é um órgão de caráter profissional e
acadêmico cujo objetivo é a formação inicial e contínua de quadros profissionais
voltados para o magistério e atuação na educação e ensino fundamental e médio.
O instituto Superior de Educação é dirigido por um Coordenador Geral,
designado pelo Reitor, para mandato de 1(um) ano, permitida a recondução.
O Instituto Superior de Educação abrange os seguintes cursos áreas:
I.

Curso de Pedagogia, que licencia profissionais em educação infantil e

professor para os anos iniciais do ensino fundamental;
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II.

Cursos de licenciatura em Letras destinados aos docentes de língua e

literatura portuguesa para anos finais do ensino fundamental e do ensino médio;
III.

Programas de formação continuada - Pós-graduação destinados à

atualização de profissionais da educação básica, em seus diversos níveis;
IV.

Programas especiais de formação pedagógica, destinados a portadores

de diploma de nível superior que desejam atuar no magistério nos anos finais do
ensino fundamental e no ensino médio, nas áreas de conhecimento ou disciplina de
sua especialidade;
Parágrafo Único – Os cursos e programas a que se refere o caput, são
implementados a partir de autorizações específicas emanadas dos órgãos pertinentes.

7.1.2.2 Das Coordenações de Curso
A Coordenação dos Cursos de Graduação é o órgão executivo que
superintende, coordena e fiscaliza as atividades acadêmicas dos Cursos, designado
pelo Pró-reitor de Graduação, ouvido o Reitor.
Cada Curso é dirigido por um Coordenador de Curso indicado pelo Pró-reitor de
Graduação e designado pelo Reitor, para mandato ad nutum de 1 (um) ano, permitida
a recondução.
O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos por um docente,
designado pelo Pró-reitor Acadêmico, por indicação do titular da Coordenação.
A Coordenação reúne-se, ordinariamente, em datas fixadas no calendário
acadêmico e, extraordinariamente, quando convocada pelo Coordenador do Curso, por
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iniciativa própria, por solicitação do Pró-reitor Acadêmico ou a requerimento de 02 (dois
terços) de seus membros do colegiado do curso.
4º Compete a Coordenação:
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas

ementas e respectivos programas;
II.

Elaborar o currículo do curso e suas alterações, com a indicação das

disciplinas e respectiva carga horária, para fins de aprovação dos órgãos competentes;
III.

Promover a avaliação do curso, na forma definida pelo Conselho

Superior;
IV.

Decidir sobre aceitação de matrícula de alunos transferidos ou portador

de diploma de curso superior, de acordo com as normas baixadas pelo Conselho
Superior e demais legislações vigentes;
V.

Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante

requerimento dos interessados;
VI.

Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;

VII.

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem

e

delegadas pelos demais órgãos colegiados.
São atribuições do Coordenador de Curso:
I.

Representar a Coordenação junto as autoridades e órgãos do Centro

Universitário;
II.

Convocar e presidir as reuniões da Coordenação;

III.

Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem

como a assiduidade dos professores;
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IV.

Apresentar, semestralmente, à Pró-reitoria relatório de suas atividades e

de sua Coordenação;
V.

Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-

administrativo;
VI.

Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste

Regimento.
As

Coordenações

de

Curso

terão

regulamento

próprio

e

normas

complementares para sua organização e funcionamento, articulando suas atividades
com os demais órgãos da administração do Centro Universitário ITOP.

7.1.2.3 Do Colegiado de Curso
O

Colegiado

de

Curso,

órgão

de

deliberação,

de

coordenação

e

assessoramento em matéria didático-científica e administrativa, é constituído:
I.

Pelo Coordenador de Curso, seu Presidente e membro nato;

II.

Por três professores do curso, indicados anualmente por seus pares;

III.

Por um representante discente do curso, eleito anualmente por seus

pares.
Os membros referidos nas alíneas II e III terão suplentes escolhidos na mesma
forma dos titulares.
Ao Colegiado do Curso compete, entre outras atribuições:
I.

Apreciar e deliberar sobre sugestões de interesse do curso apresentadas

por docentes e discentes;
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II.

Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias

para o ensino, bem como programas e planos propostos pelo corpo docente para as
disciplinas do curso;
III.

Aplicar as sanções disciplinares ao Corpo Docente do curso previstas em

IV.

Encaminhar

lei;
à

Pró-reitoria

Acadêmica

pedidos

de

abertura

de

procedimento disciplinar em face de alunos, que será instaurado pela Comissão
Disciplinar instituída pela Reitoria na forma prevista no Regulamento Disciplinar
Discente;
V.

Aprovar planos de atividades a serem desenvolvidas pelo curso,

submetendo-os à Pró-reitoria de Graduação;
VI.

Opinar sobre atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso;

VII.

Propor estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a

melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no curso;
VIII.

Decidir quanto a recursos interpostos por alunos do curso contra atos de

docentes naquilo que se relaciona com o exercício da docência;
IX.

Analisar e decidir sobre recursos de docente contra atos de discentes

relativos ao exercício da docência;
X.

Deliberar sobre projeto pedagógico do curso, observando as proposições

do Núcleo Docente Estruturante – NDE, os indicadores de qualidade institucionais e os
definidos pelo MEC;
XI.

Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse

do curso;
XII.

Analisar e decidir pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de

disciplinas, mediante requerimento expresso dos interessados;
XIII.

Propor ao Coordenador do Curso a contração, substituição e demissão de

docentes no âmbito de seu curso;
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XIV.

Colaborar com órgãos acadêmicos e administrativos do Centro

Universitário no sentido de promover a plena realização das do curso;
XV.

Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela administração

Superior do Centro Universitário ITOP;
O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente a cada bimestre e,
extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou mediante
a requerimento, encaminhado ao Presidente, de 1/3 (um terço) dos membros que o
constituem.

7.1.2.4 Do Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante – NDE é um órgão consultivo responsável pela
concepção, implementação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos de
graduação do Centro Universitário.
O NDE será constituído por docentes, que exerçam liderança acadêmica no
âmbito

do

curso,

percebida

na

produção

de

conhecimentos

na

área,

no

desenvolvimento do ensino e em outras dimensões, entendidas como importantes pela
instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso.
O Núcleo Docente Estruturante obedece às seguintes regras de composição:
I.

Ser integrado por 05 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente

do curso;
II.

Desses professores, pelo menos 60% deverão apresentar titulação

acadêmica obtida em programas de pós-graduação stricto sensu;
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III.

Todos os seus membros deverão ter regime de trabalho de tempo parcial

ou integral, sendo que pelo menos 20% de tempo integral.
A indicação dos membros do NDE será feita pelo Pró-reitor de Graduação,
ouvido o Colegiado de Curso.
O NDE se reunirá sempre que necessário, por convocação do seu presidente ou
por maioria de seus membros.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
I.

Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

II.

Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de

ensino constantes no currículo;
III.

Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e

extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
IV.

Atuar na concepção do curso, definindo os objetivos e perfil dos

egressos, metodologia, componentes curriculares e formas de avaliação em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais;
V.

Analisar os Programas de Ensino dos componentes curriculares dos

cursos, sugerindo melhorias;
VI.

Supervisionar e acompanhar os processos e resultados das Avaliações

de Aprendizagem das disciplinas dos cursos;
VII.

Acompanhar os resultados e propor alternativas de melhoria a partir dos

resultados das avaliações internas e externas dos cursos em consonância com o
Colegiado;
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VIII.

Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de

alteração e reestruturação curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de Curso,
sempre que necessário;
IX.

Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os

Cursos de graduação;
X.

Assegurar a integração horizontal e vertical do currículo do curso,

respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico Institucionais e Projeto
Pedagógico do Curso;
XI.

Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às práticas

investigativas e extensionistas;
XII.

Participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do

curso, submetendo-o a análise e aprovação do Colegiado de Curso;
XIII.

Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo

no que diz respeito à integralização do Programa da Disciplina e Plano Individual de
Trabalho (PIT);
XIV.

Elaborar plano de trabalho semestral e submetê-lo à Pró-reitoria de

Graduação para aprovação na Reitoria;
XV.

Encaminhar relatórios semestrais à Pró-reitoria de Graduação sobre suas

atividades, recomendações e contribuições.
As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no
número de presentes.
O Coordenador, na qualidade de docente do curso exercerá o papel de
presidente, competindo-lhe supervisionar e articular as ações desenvolvidas.
O presidente será substituído na falta e/ou impedimento pelo membro do NDE
com maior tempo de vínculo ininterrupto no curso.
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7.1.2.5 Do Núcleo de Atendimento ao Discente e ao Docente - NADD
O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente (NADD) presta atendimento
psicopedagógico aos discentes, acolhendo-os e possibilitando-lhes a permanência e a
continuidade dos estudos acadêmicos, diante de situações relacionadas a transtornos
emocionais, psicológicos e de aprendizagem.
As ações do NADD/AEE apresentam como objetivos específicos:
I.

Estabelecer

referenciais

de

acessibilidade

necessários

para

a

organização de práticas inclusivas na IES;
II.

Oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma

equipe multidisciplinar, voltado para seu público-alvo;
III.

Capacitar professores que atuam em salas de educação inclusivas com

encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas, interface com outros
profissionais da saúde, do trabalho, famílias, etc.;
IV.

Mobilizar os docentes para o salto qualitativo da razão instrumental da

homogeneização do ensino para a compreensão do compromisso ético e político da
educação como direito de todos;
V.

Remodelar o ambiente físico-arquitetônico da IES em função desses

referenciais;
VI.

Constituir parcerias com entidades governamentais e sociedade civil

organizada, cujos objetivos tenham relações diretas com as finalidades do Núcleo de
Acessibilidade e;
VII.

Criar uma cultura da acessibilidade na comunidade acadêmica.
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Quanto à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, nos
editais dos vestibulares, publicados e amplamente divulgados na sociedade, reserva-se
condições especiais para a realização do processo seletivo por parte dos candidatos
que sinalizem e comprovem tais necessidades.
Para atender, com qualidade, à demanda dos alunos com deficiência, o NADD
estabeleceu diversos instrumentos para o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) que versam sobre: A estruturação de diretrizes sobre o fluxo de trabalho do AEE
a partir de um roteiro específico com orientações sobre as atividades a serem
desempenhadas envolvendo a comunidade acadêmica da IES.
Entre os instrumentos para atender a comunidade, o NADD estabelecerá o
Programa de Orientação ao Discente – POD.
O Centro Universitário ITOP oferecerá aos alunos um serviço de apoio
psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida
escolar do discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas
e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo
discente no que diz respeito a problemas de aprendizagem. Este serviço será realizado
pela Coordenação Pedagógica, que estará a cargo de profissional com formação na
área de Pedagogia ou Psicologia.
O Centro Universitário ITOP prevê diversas práticas educacionais que
favorecerá a adaptação dos indivíduos autistas na vida social, diminuindo o sofrimento
de suas famílias, e capacitação de profissionais especializados para atender esta
comunidade e, assim, cumprir as exigências determinadas na Lei nº 12764/2012,
referente aos direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista ou qualquer outro
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tipo de deficiência. Adicionalmente, a Instituição possui Política própria para o
atendimento de indivíduos autistas.
A política de inclusão de alunos portadores de transtorno do espectro autista da
IES é desenvolvida no âmbito do tripé ensino-pesquisa-extensão, através de ações
educativas, pesquisas, palestras informativas, desenvolvimento de mecanismos
facilitadores de aprendizagem, entre outros, desenvolvidas de forma a contemplar as
principais dificuldades apresentadas pelo portador do autismo e suas características, a
saber:
I. Acadêmicas: Limitações ou alterações na maneira como pessoas com autismo
respondem aos estímulos, apresentando tendência a prestar atenção em detalhes o
que torna difícil o estabelecimento de relações entre as partes e o todo. Outras
características são a rigidez dos pensamentos e pouca flexibilidade no raciocínio,
demonstrada pela dificuldade que autistas apresentam em criar coisas novas, fazer um
raciocínio inverso, dar sentido além do literal, associar palavras ao seu significado,
compreender a linguagem falada e generalizar a aprendizagem;
II. Interações sociais: São inábeis em entender regras complexas de interação
social; parecem ingênuos, podem não gostar de contatos físicos, dificuldade em manter
contato visual, não entendem brincadeiras, ironias ou metáforas, pouca habilidade para
iniciar e manter conversações, comunicação pobre;
III. Interesse restrito: Tendem à ‘leitura’ implacável nas áreas de interesse e
perguntam insistentemente sobre os mesmos; dificuldade para avançar nas ideias;
seguem suas próprias inclinações; às vezes recusam-se a aprender qualquer coisa
fora de seu campo de interesse;
IV. Fraca concentração: Frequentemente desligados e distraídos por estímulos
externos; são meio desorganizados e tem dificuldade para sustentar o foco nas
atividades de sala de aula; perdem materiais e compromissos escolares;
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V. Vulnerabilidade emocional: São inábeis para enfrentar as exigências de uma
sala de aula. São frequentemente estressados devido à sua vulnerabilidade.
Frequentemente são autocríticos e não toleram erros. Reações de raiva são comuns
em situações de frustração e estresse; Insistências com semelhanças e padrões: Não
aceitam muito bem mudanças de padrões definidos.
As ações de inclusão do aluno portador do transtorno do espectro autista que a
IES pretende desenvolver ou consolidar são:
I. Promover palestras educativas acerca do tema;
II. Favorecer a cooperação e envolvimento entre os alunos e demais profissionais
da instituição;
III. Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre as dificuldades e potencialidades
dos alunos portadores de autismo;
IV. Promover aceitação da diversidade evitando comportamentos preconceituosos
comumente percebidos na sociedade;
V. Desenvolver possibilidades de interação, socialização e construção do
conhecimento, de forma a favorecer a aprendizagem e construção da autonomia de
pessoas com autismo na realização de atividades acadêmicas;
VI. Disseminar em campanhas publicitárias internas e externas a intensa atuação
da IES quanto à acessibilidade, de forma a ampliar o reconhecimento por parte da
comunidade acadêmica e local como uma instituição que promove a acessibilidade e,
portanto, minimiza as discriminações que ainda persistem no âmbito social;
VII. Fomentar projetos de pesquisa que visem investigar a acessibilidade do aluno
com autismo na Educação Superior;
VIII. Intensificar palestras, oficinas, capacitações que adotem a temática da
convivência, do respeito, da diversidade entre pessoas com e sem autismo;
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IX. Atualizar os Projetos Político-pedagógicos dos Cursos de graduação quanto às
políticas de acessibilidade ao aluno autista, como forma de documentar as ações
desenvolvidas, bem como estimular a reflexão e informar o corpo docente e técnicoadministrativo dessas ações.
Para efetivação das ações pedagógicas de inclusão de alunos portadores de
autismo, a IES contará com o apoio e acolhimento do Núcleo de Apoio ao Docente e
ao Discente (NADD), órgão institucional de desenvolvimento do corpo docente e
discente. O NADD trabalhará em parceria com as coordenações de curso, elaborando
e implantando estratégias para este desenvolvimento.

7.1.2.6 Do Núcleo de Educação a Distância- NEAD
Com a publicação da PORTARIA Nº 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019, que
dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em
cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES
pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, o Centro Universitário ITOP criou o NEAD
(Núcleo de Educação a Distância), para coordenar a as atividades que serão
desenvolvidas na modalidade EAD.
O NEAD constitui-se em uma das modalidades de Inovação Educacional do
Centro Universitário ITOP, relacionada à expansão de oportunidades e de programas
de qualidade ofertados envolvendo cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.
No Centro Universitário ITOP, este Núcleo fortalecerá sua função de apoio a
implantação de carga horaria dos cursos presencias na modalidade EAD.
Esta modalidade de ensino estará vinculada ao NEAD – Núcleo de Educação a
Distância, responsável por desenvolver e implementar todos os projetos em EaD.
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7.1.2.7 Da Comissão Própria de Avaliação
A avaliação institucional será feita por uma Comissão Própria de Avaliação –
CPA, formada por membros do corpo docente, do corpo discente, do corpo técnicoadministrativo e da sociedade civil organizada com a atribuição de coordenar os
diversos processos de avaliação e elaborar relatório final com diagnóstico institucional
e proposições de melhorias.
Os componentes da Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro
Universitário ITOP são designados por meio de portaria emanada pela Reitoria em
conformidade com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, portaria 2.051 de 09 de
julho 2004.
Compete à Comissão Própria de Avaliação – CPA a coordenação das atividades
que visam a avaliação do Centro Universitário como um todo.
Constituem atribuições da Comissão Própria de Avaliação.
I.

Estabelecer, até o mês de fevereiro de cada ano, o calendário anual da

auto avaliação institucional;
II.

Propor instrumentos e métodos a serem utilizados no processo de auto

avaliação institucional, promovendo o aprimoramento contínuo dos mesmos;
III.

Conduzir os processos de avaliação e sistematizar/analisar os resultados

obtidos;
IV.

Propor formas de consolidação de políticas e cultura de avaliação nos

diversos setores e níveis do Centro Universitário;
V.

Produzir relatórios e prestar informações aos órgãos internos do Centro

Universitário e aos órgãos oficiais do Ministério da Educação, sempre que solicitado
e/ou necessário;
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VI.

Desenvolver formas e meios de divulgação anual dos resultados globais

da autoavaliação à comunidade acadêmica;
VII.

Elaborar Plano de Ação para buscar melhoria contínua do processo de

autoavaliação, bem como sanar as deficiências apontadas no processo;
VIII.

Responsabilizar-se pela guarda e sistematização de documentos

relacionados ao processo de avaliação institucional;
IX.

Acompanhar e avaliar a implementação do Plano de Desenvolvimento

Institucional – PDI – do Centro Universitário;
X.

Constituir e gerenciar, em conjunto com a Pró-reitoria de Graduação da

IES, banco de dados relativos as atividades desenvolvidas pela Instituição no âmbito
do ensino, da pesquisa e da extensão;
XI.

Sugerir à Reitoria, a cada período, nomes de Colaboradores para a

constituição de grupos de trabalho para a condução do processo de avaliação
institucional.
XII.

Responsabilizar-se pela qualificação dos aplicadores de instrumentos de

avaliação institucional.

7.1.2.8 Da Ouvidoria
A Ouvidoria tem as seguintes atribuições:
I.

Formalizar os canais de comunicação com os usuários, através de

atendimento pessoal, e-mail e telefone, para recebimento de manifestações,
reclamações, sugestões, denúncias e elogios – provenientes das comunidades interna
e externa;
II.

Receber, protocolar e encaminhar as demandas aos responsáveis dos

setores envolvidos, fazendo o acompanhamento do trâmite até a decisão final;
III.

Informar ao usuário a posição dos setores envolvidos e a decisão final;
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IV.

Manter contato com todos os colaboradores da Instituição que possuam

interface com a manifestação apresentada pelo aluno, e/ou a Sociedade em Geral, a
fim de assegurar que as demandas apresentadas sejam recebidas, analisadas e
respondidas dentro do prazo determinado;
V.

Apresentar à Comissão Própria de Avaliação (CPA) as reinvindicações,

os questionamentos e os elogios dos usuários, que lhe dizem respeito, para
conhecimento, acompanhamento e, se necessário, providencias cabíveis;
VI.

Retomar a sugestão, quando aceita pela instituição, mas não realizada;

VII.

Organizar e manter um registro de todas as demandas protocoladas na

Ouvidoria e suas respectivas respostas até a decisão final; e
VIII.

Elaborar e divulgar à Reitoria os relatórios semestrais e anuais com

dados gerais sobre as atividades da Ouvidora.
O cargo de ouvidor é de nomeação “ad nutum” da Entidade Mantenedora.

7.1.2.9 Da Comunicação

A Comunicação é o órgão executivo auxiliar responsável pela comunicação
interna entre a comunidade acadêmica e os alunos egressos de cursos do Centro
Universitário ITOP.
É de competência da Comunicação:
I.

garantir a agilidade e fidedignidade das informações;

II.

favorecer o bom relacionamento interno e externo;

III.

manter as informações atualizadas;

IV.

divulgar os canais da comunicação utilizados pelo Centro Universitário

ITOP.
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7.1.3 Órgãos Suplementares

7.1.3.1 Da Biblioteca
As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente próprio para
o estudo e a pesquisa bibliográfica, apresenta acessibilidade e manutenção periódica,
acervo físicos e virtuais, espaços para leituras individuais e em grupos, para pesquisa
pela Internet, sistema de consulta e empréstimo do acervo presencial ou remoto
através do Sistema integrado de Gestão Acadêmica , além de prateleiras e móveis
próprios para a guarda do acervo, bem como armário guarda volumes.
A biblioteca fornece atendimento educacional especializado;
A biblioteca está situada em um amplo espaço, baias para leitura/estudos
individuais e salas para estudos em grupo e, demais informações constantes da tabela
no PDI da IES.
A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e
obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e
segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades
especiais e possui nas suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio.
A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte forma:
I.

Espaço para leitura individual;

II.

Espaço para leitura em grupo;

III.

Espaço para acervo;

IV.

Espaço para leitura em geral;

V.

Espaço para processamento técnico;
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VI.

Espaço para pesquisa em computadores ligados a internet;

VII.

Espaço preferencial para portadores de necessidades especiais

O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro no
conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários faz o
atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da Biblioteca, de
segunda a sábado, para atendimento a comunidade acadêmica. A Biblioteca atende
também a comunidade externa, contribuindo, desta forma, com a socialização do seu
acervo a todos os interessados.
A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico de sua
Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno.
Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de acesso
para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.
A Biblioteca possui, ainda, Regulamento próprio de funcionamento e
gerenciamento do acervo que pode ser apreciado quando necessário, possui ainda
Plano de Atualização.
A Biblioteca oferece recursos tecnológico através do sistema de gestão
acadêmico E-ORBIT Lite com serviços de consulta, guarda, empréstimos, devoluções,
renovações (presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de dados, apoio
na normalização da produção acadêmica, comutação bibliográfica.
São desenvolvidos os serviços de seleção e aquisição de material bibliográfico,
levantamento bibliográfico, tratamento da informação, preparo para empréstimo e
disseminação da informação.
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O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo informatizado ou
ainda pela Internet. O aluno requisita, de modo presencial, o título de interesse via
funcionário administrativo (assistente da Biblioteca).
Os

serviços

destinam-se,

exclusivamente,

aos

discentes,

docentes

e

funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta interna.
Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e funcionários
da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções gerais e aos avisos nos
murais da Biblioteca e da IES e, respeitar o Regulamento interno da Biblioteca.
Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e renováveis por
igual período, conforme a necessidade do usuário.
A Biblioteca está sob a responsabilidade de uma funcionária formada em
Biblioteconomia e, ainda, possui auxiliares e estagiários.
A Biblioteca está integralmente informatizada, com recursos inovadores, no que
se refere à consulta ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar.
Conta com microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa
informatizada e para o sistema de empréstimo.
Está disponível para seus usuários um sistema de levantamento bibliográfico
através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona com as seguintes
facilidades:
I.

Acesso remoto para consultas/reservas do acervo;

II.

Acervo eletrônico;

III.

Consultas do acervo em terminais;
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IV.

Controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/cobrança)

com relatórios estatísticos;
V.

Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo

controle na cobrança de livros não devolvidos; e
VI.

Interligação com redes nacionais e internacionais (Internet) e outras

bibliotecas cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), além da rede interna
(intranet).
A IES mantém ainda assinatura das seguintes bases de dados:
I.

PERSON;

II.

Minha Biblioteca.

A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o atendimento, para a
pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede WiFi para os alunos em todo o
ambiente.
A Biblioteca possui terminais para acesso à Internet além dos terminais no
laboratório de informática.
A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada periodicamente, de
acordo com o plano de informática determinado pelo setor de informática.
Em atenção aos portadores de necessidades especiais, há instalado o software
específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com um
baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, trazendo
assim muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a pessoas surdas a
utilização do computador e materiais impressos), teclados em Braille e fones de ouvido.
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O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, adquirido conforme os projetos
pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente atualizado, através da
consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos alunos, professores,
coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.
A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma
permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e permutas
sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a partir do acervo
inicial. Garantindo-se um investimento de no mínimo 2% do lucro líquido anual para tal
finalidade.
A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da demanda
inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição, expansão e
atualização do acervo que atende plenamente às necessidades do Centro Universitário
ITOP.
Com o objetivo de manter a qualidade e atualização do acervo bibliográfico, o
Centro Universitário ITOP mantém uma Política de Desenvolvimento de Coleções da
Biblioteca, nela está prevista:
I.

A avaliação semestral do acervo disponível;

II.

As necessidades de atendimento aos projetos pedagógicos dos cursos;

III.

As demandas manifestadas pela comunidade acadêmica ( em especial

por professores) aos coordenadores de curso, para a indicação de futuras aquisições a
serem realizadas.
IV.

Observa-se a atualidade e a adequação aos usos dos conteúdos

disponíveis, o processo natural de desgaste, etc.
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7.1.3.2 Da Secretaria Acadêmica
A Secretaria Acadêmica é o órgão executivo auxiliar, diretamente vinculado à
Coordenação Acadêmica, que centraliza os registros acadêmicos e administrativos
concernentes ao regime didático e escolar do Centro Universitário ITOP.
É de competência da Secretária Acadêmica:
I.

Planejar, supervisionar e orientar a execução dos trabalhos de registro

acadêmico;
II.

Convocar, através de edital, os candidatos classificados nos diferentes

tipos de seleção para o ingresso no Ensino Superior;
III.

Auditar os lançamentos da vida escolar dos alunos;

IV.

Coordenar os trabalhos de preparação de processos de registro e

expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, de graduação, pósgraduação e extensão para registro nos órgãos competentes, quando for o caso;
V.

Manter o arquivo de expedição de diplomas e certificados e seu registro;

VI.

Executar serviços de controle e publicação de atos de ensino;

VII.

Proceder a levantamentos de dados acadêmicos;

VIII.

Manter dados atualizados relativos ao Corpo Discente;

IX.

Cumprir e fazer cumprir os despachos da Direção;

X.

Instruir processos objetos de deliberação dos órgãos colegiados da IES,

para análises correspondentes;
XI.

Manter arquivo das atividades acadêmicas do Centro Universitário ITOP;
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XII.

Manter arquivo de legislação e normas e expedir aos órgãos competentes

os assuntos pertinentes com as respectivas instruções;
XIII.

Coordenar os trabalhos dos setores subordinados;

XIV.

Coordenar a elaboração do relatório anual acadêmico a ser apresentado

aos órgãos competentes;
XV.

Secretariar as reuniões dos órgãos de deliberação superior do Centro

Universitário ITOP, lavrando as respectivas atas;
XVI.

Expedir convocações, avisos e editais;

XVII.

Fazer expedir correspondências;

XVIII.

Autenticar e publicar atos oficiais;

XIX.

Subscrever diplomas, certificados e certidões de sua competência;

XX.

Exercer a supervisão e coordenação das funções para as quais venha a

ser designado ou que, pela sua natureza, lhe estejam afetas;

7.1.3.3 Dos Laboratórios
O Centro Universitário

dispõe de laboratórios necessários às atividades de

ensino, pesquisa e extensão, supervisionados por pessoal de capacitação técnica
específica vinculado às coordenações de curso.
São atribuições dos supervisores dos laboratórios:
Trabalhar em constante e comum acordo com os professores das matérias
técnicas;
Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos aparelhos que são
colocados sob sua custódia;
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Cuidar para que não falte material algum necessário às experiências e levar ao
conhecimento das Coordenações de Curso as necessidades verificadas;
Levar ao conhecimento das Coordenações de Curso os prejuízos ou estragos
causados pelos usuários aos instrumentos ou qualquer peça dos laboratórios para as
providencias administrativas ou disciplinares;
Manter-se em permanente contato com as Coordenações de Curso e a Próreitoria Acadêmica do Centro Universitário

ITOP a fim de proporcionar condições

adequadas às atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão.
Os Laboratórios terão regulamento próprio e normas complementares para sua
organização e funcionamento, articulando suas atividades com os demais órgãos da
administração do Centro Universitário ITOP.

7.1.4 Política de Gestão
O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional representam o
eixo norteador para que se consiga alcançar os resultados desejados e o
reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade onde está inserida.
No Centro Universitário ITOP a política de gestão almejada é a de transparência
e corporativismo, onde todos os setores da instituição, por meio de seus
representantes, participam das tomadas de decisões dentro de suas áreas de atuação
e do processo como um todo.
Aos discentes está destinadas ações e metas de valorização do educando como
centro do processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio à monitoria, à
pesquisa, às atividades de extensão e de suporte às carências identificadas ao longo
do processo de aprendizagem.
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Os docentes e técnico-administrativos tem ambiente de trabalho adequado às
suas

responsabilidades

no

desenvolvimento

do

processo

de

aprendizagem,

principalmente com a garantia do estabelecido nos planos de capacitação, de carreira
docente e de cargos e salários.
Por fim, para que sejam atingidas as finalidades e objetivos do processo de
gestão institucional, o Centro Universitário ITOP concentrará todos os esforços para:
•

Promoção de uma política de valorização do profissional baseada
também em experiência profissional e não somente em titulação
acadêmica, não menosprezando, por conseguinte, a titulação mínima de
pós-graduação Lato Sensu da qual o docente tem que ser detentor;

•

Seleção do pessoal técnico-administrativo pautada por critérios de
qualificação profissional, levando-se em conta a análise de currículo e a
avaliação da experiência profissional;

•

Melhoria das relações do corpo discente com a instituição em caráter
educacional e pedagógico conduzidas pela Direção Geral e Direção
Acadêmica;

•

Obrigação de todos os setores acadêmico-administrativos em atender e
orientar os discentes nas suas demandas, encaminhando-as aos órgãos
competentes

as

solicitações,

críticas

e

sugestões

apresentadas,

promovendo o efetivo retorno das questões trazidas;
•

Responsabilidade das instâncias acadêmicas e administrativas, de acordo
com este PDI e com projetos pedagógicos dos cursos, em reconhecer e
promover o caráter educativo das atividades de representação estudantil,
imprescindíveis ao exercício da cidadania;

•

Promoção incentivadora e garantida da elegibilidade dos representantes
estudantis resguardando-os de qualquer tipo de constrangimento,
cabendo a instituição garantir as relações dialéticas com os mesmos;
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•

Promoção permanente da melhoria dos seus processos administrativos,
de modo a garantir a agilidade e resolutividade no atendimento do corpo
docente e discente;

•

Integração da estrutura organizacional da instituição nos seus diversos
setores, na medida das necessidades, com o intuito de compatibilizar de
forma mais flexível e objetiva possível ao atendimento da clientela final,
ou seja, o discente;

•

Estimulação e a garantia das relações de integração entre os cursos com
a participação do corpo docente-discente nas dimensões do ensinoiniciação científica-extensão;

•

Comprometimento em criar e implementar mecanismos junto aos recémformados, para identificar os vazios na sua formação acadêmica e
oferecer cursos e/ou atividades que visem preencher estas necessidades;

•

Promoção ao alunado de espaços de convivência, esporte, arte, cultura e
entretenimento através de programas, eventos e readequação da
estrutura física da instituição;

•

Garantia por meio de um programa institucional diferenciado, ao discente
com

necessidades

educacionais

especiais,

de

uma

política

de

atendimento integrantes da comunidade acadêmica da IES;
•

Incentivo aos docentes quanto a melhoria da capacitação por meio de
atividades

constantes

de

atualização

e

aperfeiçoamento

didático

pedagógico mediante auxílio para participação em eventos regionais e/ou
nacionais;
•

Ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de acordo com listagens
proporcionadas pelos docentes e coordenadores, catalogando-os e
colocando a disposição da comunidade acadêmica;
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•

Incentivo a participação da comunidade acadêmica em órgãos
deliberativos e comissão de avaliação institucional;

•

Desenvolvimento de uma organização derivada de uma dinâmica gerada
pelo ritmo das transformações sociais, essencial para o desempenho de
suas funções junto a sociedade civil organizada.

7.1.5 Corpo Docente
Sabe-se que uma unidade geradora de conhecimento, como é uma instituição
de ensino superior, não pode ser regida por um poder centralizador e autoritário. Por
isso, a gestão do Centro Universitário ITOP é compartilhada com todos os atores
institucionais. Talvez o ator que exerça maior contribuição nesse processo sejam os
professores. São eles que, através de diversos mecanismos, atuam ativamente na
gestão educacional, sugerindo e agindo de forma autônoma e proativa. A formalização
desse comportamento está explícita no Regimento, através da composição do
Conselho Superior, dos Conselhos de Curso, da Comissão Própria de Avaliação –
CPA, dentre outras comissões que possam a vir integrar a gestão da IES.
O corpo docente tem representação, com direito à voz e voto, no Conselho
Superior, na forma do Regimento.

7.1.6 Política de capacitação docente e formação continuada
Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, o Centro Universitário
ITOP, instituiu uma Política de Desenvolvimento Docente que oportuniza a formação
desses profissionais no âmbito do seu exercício, em consonância com o PDI. A partir
desta política de incentivo, institui-se um programa de formação docente estruturado no
âmbito de toda a comunidade docente da IES e contemplando ações específicas de
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capacitação e formação continuada, traduzidas em cursos de qualificação e
atualização presenciais e à distância, atividades de extensão, formação para línguas
estrangeiras,

incentivo

às

estratégias

de

pesquisa

e

inovação,

além

do

aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. As necessidades de
formação e capacitação são evidenciadas, utilizando subsídios dos processos
avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de Avaliação (CPA), além
das necessidades evidenciadas pelas coordenações de cursos, gerências de escola,
reitoria e levantamentos feitos com os próprios docentes. Uma das ferramentas
utilizadas para promover o desenvolvimento docente é o Plano de Desenvolvimento
Individual (PDI) de cada professor que está diretamente relacionado ao feedback
semestral que ele recebe do seu coordenador de curso, com base na avaliação
discente, autoavaliação sobre seu desempenho semestral e a avaliação do próprio
coordenador de curso.

A capacitação docente e a formação continuada estão pautadas na Política de
Desenvolvimento Docente e têm por objetivo promover ações de atualização técnica,
didática e pedagógica do quadro de docentes, potencializando o desenvolvimento de
competências individuais e coletivas, buscando a excelência na qualidade acadêmica e
o alcance das metas institucionais. Estes objetivos foram assim instituídos, para
garantir a participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais, em
cursos de desenvolvimento pessoal, além da qualificação por meio dos programas de
mestrado e doutorado. As diretrizes da Política de Desenvolvimento Docente estão
pautadas na garantia da sua aplicabilidade a todo o corpo docente do Centro
Universitário ITOP; no aproveitamento, nos treinamentos, cursos e/ou capacitação de
pessoal, os docentes especializados em cada área; na garantia da qualificação
acadêmica na graduação e/ou em programas de pós-graduação, dentro dos critérios
estabelecidos para concessão de bolsas de estudos; e no estímulo à participação em
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eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento
pessoal e profissional.

A Política de Desenvolvimento Docente estabelece, também, o fomento para a
interlocução dos docentes da instituição, com outra instituições, em âmbito nacional e
internacional, enriquecendo o processo de ensino, pesquisa/investigação, extensão,
pós-graduação, produção acadêmica e utilização de novas tecnologias educacionais; a
valorização e o reconhecimento de boas práticas em educação, incentivando a
contínua qualificação da atuação docente; o desenvolvimento e/ou fomento das ações
voltadas ao desenvolvimento docente, fortalecendo assim a qualidade de ensino, as
boas práticas pedagógicas e as competências profissionais; e o aprimoramento e
sustentação da plataforma do Eorbit life e a disponibilização dos módulos para a
capacitação ofertada aos docentes das instituições integrantes, fomentando as boas
práticas pedagógicas, o aperfeiçoamento das competências profissionais e a troca
internacional de experiências.
O apoio às campanhas de comunicação; a atualização da base de participantes;
o apoio na estratégia de capacitação; a recomendação para a realização de 20 horas
de capacitação por semestre; o planejamento das ações de desenvolvimento
acadêmico e de capacitação docente; e a produção de material didático de cursos,
certificados e ações de capacitação docente, também estão previsto na referida
política.
Igualmente a política em questão recomenda a coordenação, divulgação da
oferta e andamento do Programa de Capacitação ITOP; o acompanhamento e suporte
aos docentes para o andamento dos cursos oferecidos; o apoio na divulgação e ações
de comunicação das ações de desenvolvimento aos docentes; a contribuição para a
estratégia e planejamento do Programa de Capacitação ITOP; a atualização da base
de

participantes

do

Programa

de

Capacitação

ITOP

semestralmente;
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acompanhamento da participação dos docentes nos programas de desenvolvimento; e
a criação, consolidação e publicização das práticas de desenvolvimento, capacitação e
formação continuada docente.
Destaca-se que o Programa de Capacitação ITOP, disponibilizado no portal do
Eorbit life, oferece uma formação contínua aos docentes, de acordo com o modelo
acadêmico do Centro Universitário ITOP e com as competências necessárias à função,
viabilizando um padrão de qualidade esperado nos resultados de aprendizagem dos
nossos estudantes.

O corpo docente da Instituição será constituído pelos professores que exerçam
atividades inerentes ao ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão e
as pertinentes à administração acadêmica.

O corpo docente do Centro Universitário ITOP será formado pelas seguintes
categorias:
a)

Professor Especialista é o profissional da área de Ensino que possua,

além do curso de graduação, pós-graduação lato-sensu e, devidamente credenciado,
exerça atividades de docência em curso superior, ou auxilie na execução de projetos
de pesquisa, ou oriente alunos em estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de
curso superior, na respectiva área do conhecimento.
b)

Professor Mestre é o profissional da área do Ensino que possua, além

do curso de graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de mestrado e,
devidamente credenciado, exerça atividades de docência em cursos de graduação ou
pós-graduação, podendo, ainda, auxiliar na elaboração de programas para cursos de
pós-graduação, ou coordenar a elaboração e executar projetos de pesquisa, ou
orientar alunos nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de
graduação e pós-graduação, na respectiva área do conhecimento.
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c)

Professor Doutor é o profissional da área do Ensino que possua, além

do curso de graduação, pós-graduação stricto-sensu em nível de doutorado e,
devidamente credenciado, exerça atividades de docência em cursos de graduação ou
pós-graduação, podendo ainda elaborar programas para cursos de pós-graduação,
coordenar a elaboração e execução de projetos de pesquisa, orientar alunos nos
estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou pósgraduação, na respectiva área do conhecimento.
Também integrarão o corpo docente as seguintes categorias especiais:
a)

Professor Substituto é o profissional do Ensino, devidamente habilitado,

que depois de comprovada necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a
substituí-lo por tempo determinado e não superior a seis meses.
b)

Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino que, após

aprovado em processo seletivo específico e devidamente credenciado, seja contratado
em caráter temporário e determinado.
c)

Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado

conhecimento que, tendo seu nome aprovado pelo Reitor, seja convidado para
desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão na Instituição, em caráter
temporário e por tempo determinado.
Critérios de seleção e contratação dos professores
O processo de seleção de professores atenderá ao que dispõe o Regimento da
Centro Universitário e também do Plano de Carreira Docente.
O processo inicia com o encaminhamento dos coordenadores de curso, por
escrito, ao Pró-reitor acadêmico a necessidade de seleção ou de cadastro de Plano de
Desenvolvimento Institucional de professores, para o semestre seguinte ou os dois
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semestres seguintes, após verificar a impossibilidade de aproveitamento de
professores já pertencentes ao quadro da Instituição.
Verificada a necessidade de seleção e contratação de professores, é autorizada
a publicação de Edital no Site da Centro Universitário. O referido edital também será
exposto em locais conhecidos pelos docentes já pertencentes ao quadro do Centro
Universitário ITOP.
A inscrição dos candidatos interessados é feita exclusivamente via envio de
currículo por e-mail para a Pró-reitoria Acadêmica da Centro Universitário, constituindo
o Cadastro de Candidatos.
A seleção dos professores do Centro Universitário ITOP é realizada, como
segue:
a)

os coordenadores de cursos fazem a pré-seleção a partir do Cadastro de

candidatos, considerando a titulação, a aderência à disciplina, a experiência docente
(inclusive em educação básica, para os cursos de licenciaturas) e a produção científica;
b)

os coordenadores de curso encaminharão, por escrito ou email, ao Pró-

reitor acadêmico, a relação dos candidatos pré-selecionados, acompanhados com
cópia dos respectivos currículos e temas para as microaulas;
c)

o Pró-reitor acadêmico enviará aos candidatos pré-selecionados as

informações necessárias para a entrevista coletiva e a microaula (data, horário, local,
tema, etc.);
d)

nas datas e horários previstos, uma comissão de avaliação indicada pelo

Pró-reitor Acadêmico realiza a entrevista e observa a micro aula dos candidatos;
e)

dessa comissão devem fazer parte, necessariamente, o coordenador do

curso interessado;
f)

a comissão de avaliação definirá os nomes dos candidatos aprovados

para cada disciplina, encaminhando, por escrito ou eletrônico, uma relação de até três
nomes, por ordem de classificação, ao Pró-reitor acadêmico;
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g)

o Pró-reitor Acadêmico, juntamente com o coordenador do curso

interessado, convidarão os candidatos, conforme a ordem de classificação, para
entrevista individual, para dar-lhes todas as informações necessárias a respeito do
projeto educativo do Centro Universitário ITOP e das práticas didático-pedagógicas,
seguidas pela instituição, e confirmar ou não a proposta de contratação.
Confirmada a contratação, o Pró-reitor Acadêmico encaminhará ao Reitor, a
relação dos nomes, acompanhada dos processos de cada candidato que incluirá a
documentação exigida pela Instituição. Após a autorização, o Reitor encaminhará os
processos ao setor de recursos humanos para cumprimento dos requisitos
burocráticos.

7.1.7 Políticas de qualificação e plano de carreira do corpo docente
Políticas de qualificação
O Plano de Formação Docente das instituições de ensino mantidas pelo Instituto
Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda., tem por objetivo promover e
manter o padrão de qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e
gerenciamento da Centro Universitário, por meio de cursos de pós-graduação lato e
stricto sensu, graduação, capacitação e atualização profissional, voltados para a sua
comunidade

interna,

oportunizando

aos

seus

professores

condições

de

aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos
e profissionais.
A Centro Universitário oferecerá aos professores, os seguintes incentivos:
I. bolsas de estudos integrais e/ou parciais, ou a critério da Mantenedora, um
incentivo à pós-graduação em termos de remuneração para os cursos de doutorado,
mestrado, especialização ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras;
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II. bolsas a recém-graduados, pela Centro Universitário, para os cursos de pósgraduação lato sensu, como incentivo para o ingresso na carreira de magistério, tendo
preferência os ex-monitores;
III. concessão de auxílio, a critério da Mantenedora para que professores da Centro
Universitário participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em
sua área de atuação ou em áreas afins;
IV. divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros
trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal docente;
V. oferta de infraestrutura para que seus professores imprimam ou editem suas
produções científicas, sob o patrocínio da Mantenedora;
VI. licença remunerada, para participação em programas, externos ou internos, de
pós-graduação, sujeito a aprovação da Mantenedora;
VII. Desconto progressivo na mensalidade dos cursos para cônjuges e filhos de
acordo com o tempo de serviço (a cada ano trabalhado no Centro Universitário ITOP,
direito a 10% de desconto na mensalidade).

Os professores da Centro Universitário poderão se inscrever no Plano de
Formação Docente, de acordo com os seguintes critérios:
a)

nos programas de doutorado, terão prioridade os que possuam, no

mínimo, o título de especialista, em nível de mestrado;
b)

nos programas de mestrado, terão prioridade os que sejam portadores de

certificados de cursos de aperfeiçoamento, em nível lato sensu;
c)

nos cursos de especialização lato sensu, terão prioridade os que

possuam a graduação e tenham certificado de monitoria.

O docente a quem for concedida, bolsa de estudos, integral ou parcial, para
melhoria da titulação ou qualquer outra ajuda financeira para estudo, nos termos das
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normas do PICDT- Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico, obrigase, a servir a Centro Universitário, após seu término do benefício, nos termos fixado no
respectivo contrato, por um tempo de no mínimo o dobro do tempo gasto para concluir
os estudos.
Os programas estarão abertos à comunidade externa, dando prioridade a
candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos humanos
para o corpo docente da Centro Universitário.
Os programas do Plano de Formação Docente serão previamente aprovados
pela Pró-reitoria, e serão implantados, executados e gerenciados pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão.
Os orçamentos anuais ou plurianuais do Centro Universitário ITOP destinarão
recursos suficientes para a execução do plano de qualificação docente.
O Centro Universitário ITOP, anualmente, aprovará as ações e metas para o
plano de qualificação docente para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação
com os planos similares de instituições congêneres e de organismos de financiamento
da pós-graduação e da pesquisa.
São pré-requisitos do docente candidato à seleção de bolsas do plano de
qualificação docente:
a)

Ser do quadro permanente do Centro Universitário ITOP;

b)

Estar participando do desenvolvimento de atividades de apoio técnico à

pesquisa/docência;
c)

Submeter-se ao processo de seleção da CAPES e ser aceito em um

curso de pós-graduação recomendado para bolsistas do Programa Institucional de
Capacitação Docente e Técnica (PICDT).

Aos participantes serão concedidos os seguintes benefícios:
d)

Mensalidades de manutenção para os candidatos selecionados;
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e)

Auxílio-tese;

f)

Auxílio-instalação/retorno (na modalidade de bolsa integral);

g)

Taxas escolares, quando o curso for realizado em instituições privadas.

O plano de carreira dos docentes do Centro Universitário ITOP terá por objetivo
estabelecer uma política de administração de cargos, salários e carreira para os
quadros de pessoal da Instituição.
O referido plano normatiza e disciplina as condições de admissão, demissão,
promoção, progressão, desenvolvimento profissional, direitos e deveres dos docentes.

7.1.8 Plano de carreira do corpo docente
O plano de carreira do Centro Universitário ITOP se constituirá do conjunto de
cargos estruturados de acordo com as atividades e competências profissionais afins,
em relação à natureza do trabalho ou à aplicação dos conhecimentos necessários ao
desempenho destes, e das condições de movimentação do ocupante destes cargos na
estrutura geral das carreiras.
O plano de carreira do Centro Universitário ITOP tem por objetivos:
I - oportunizar à administração do Centro Universitário ITOP carreiras
compatíveis com a necessidade de recursos humanos;
II - permitir que através das possibilidades de ascensão profissional, os
funcionários do Centro Universitário ITOP possam maximizar suas habilidades e
comportamentos e atingir seus objetivos de vida;
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III- assegurar que a política de formação e desenvolvimento de carreira seja
transparente, justa e dinâmica, reconhecendo e valorizando os profissionais do Centro
Universitário ITOP;
IV - garantir que a administração do Centro Universitário ITOP possa utilizar o
desenvolvimento da carreira como um instrumento efetivo de administração integrada.
Entende-se por ascensão ou promoção a passagem do funcionário para um
cargo de maior complexidade e de maior remuneração.
A carreira dos funcionários do Centro Universitário ITOP será constituída por
categorias e níveis.
Categoria é a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade, titulação
acadêmica,

agrupa

atividades/competências,

responsabilidades,

qualificação

profissional e experiências. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que
determinam a progressão do funcionário.
Entende-se por progressão a passagem de um nível para outro, dentro do
mesmo cargo em que o funcionário esteja enquadrado, oportunizando aumento de
remuneração.
A carreira do corpo docente da Instituição será estruturada nas seguintes
categorias e níveis:
a)

Professor Especialista NIVEL A, B, C, D, E e F;

b)

Professor Mestre NIVEL A, B, C, D, E e F;

c)

Professor Doutor NIVEL A, B, C, D, E e F;
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O

número

de

vagas

nas

categorias

acima

será

determinado

pelos

Departamentos, em conjunto com a Direção Acadêmica e Direção AdministrativaFinanceira, de acordo com as necessidades institucionais.

Para o enquadramento na classe de professor especialista, são requisitos
mínimos:
a)

possuir diploma de curso superior na área de atuação;

b)

possuir título de pós-graduação lato sensu e monografia na área de

atuação;
c)

experiência em magistério superior de 02 (dois) anos letivos ou

experiência profissional comprovada de 02 (dois) anos na área de atuação;
d)

aprovação em processo seletivo para ingresso.

Para o ingresso ou promoção para a classe de professor mestre, são requisitos
mínimos:
a)

possuir título de mestre na área de atuação ou área afim;

b)

experiência de magistério superior de 02 (dois) anos letivos ou

experiência profissional comprovada de 02 (dois) anos na área de atuação;
c)

aprovação em concurso seletivo para ingresso ou interno para promoção.

Para o ingresso ou promoção para a classe de professor doutor, são requisitos
mínimos:
a)

possuir título de doutor na área de atuação ou área afim;

b)

experiência de magistério superior de 02 (dois) anos letivos ou

experiência profissional comprovada de 02 (dois) anos na área de atuação;
c)

aprovação em concurso seletivo para o ingresso ou interno para

promoção.
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

186

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

A progressão entre os níveis de uma mesma categoria ocorrerá após o
cumprimento, pelo docente, do interstício mínimo de três anos no nível respectivo e
pela acumulação de pontos.
A definição da pontuação para fins de enquadramento, promoção e progressão
será elaborado por uma comissão especial nomeada pela Direção Geral, cujo plano
deverá ser aprovado pelo CONSUP e normatizado por Resolução.
Para fins de pontuação, deve ser considerado o seguinte:
a)

para a escolaridade/titulação, será considerado o título de maior valor;

b)

Avaliação

do

Chefe

Imediato,

Direção

Acadêmica

e

Direção

Administrativa, conforme normas pré-estabelecidas;
c)

os pontos referentes ao efetivo exercício na administração universitária

serão automaticamente registrados nos assentamentos do funcionário, ao final de cada
ano de experiência;
d)

a solicitação de pontuação por produção científica deverá ser

encaminhada pelo interessado, com a devida comprovação, para a Direção Acadêmica
do Centro Universitário ITOP, nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
A contagem da pontuação prevista neste artigo para fins de progressão dar-se-á
automaticamente, por ato da Direção Geral, divulgado semestralmente.

7.1.9 Plano de cargos e salários do corpo docente
CATEGORIA

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL D

NIVEL E

NIVEL F

Especialista

100

105

110

115

120

125

Mestre

125

130

135

140

145

150
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Doutor

150

155

160

165

170

175

A progressão salarial do quadro docente do magistério, de um nível para o outro
representará a multiplicação do fator estabelecido nas tabelas acima, pelo valor do piso
da categoria correspondente.

7.1.10 Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo
docente
Os requisitos mínimos de titulação do corpo docente, far-se-á em nível de pósgraduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado, nos termos do
Art. 66 da LDB , capaz de compor, em cada curso, o percentual de docentes com
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu maior ou igual a 30% e
menor que 50% sendo que, destes, o percentual de doutores seja maior ou igual a
30%.
Por sua vez, a experiência profissional do corpo docente será considerada na
formação de um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% efetivo e possuir
experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, pelo menos,
2 anos para bacharelados/licenciaturas ou 3 anos para cursos superiores de
tecnologia.
Exclusivamente no caso de professores a serem contratos para atuarem nos
cursos de licenciatura a experiência no exercício da docência na educação básica
deverá compor um contingente maior ou igual a 30% e menor que 40% do corpo
docente e ter pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da docência na
educação básica.
Finalmente, a experiência de magistério superior do corpo docente deve compor
um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do corpo docente e possuir
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experiência

de

magistério

superior

de,

pelo

menos,

3

anos

para

bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos superiores de tecnologia.

7.1.11 Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de
professores

7.1.11.1

Regime de trabalho

O regime de trabalho dos professores do Centro Universitário ITOP será o
previsto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pela qual se regem todos os
respectivos contratos.
Os docentes do Centro Universitário ITOP serão contratados como Professores
de Ensino Superior, em um dos seguintes regimes de trabalho:
a)

Docente em tempo Integral - O regime de trabalho docente em tempo

integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na instituição,
nele reservado o tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa,
trabalhos de extensão, planejamento e avaliação
b)

Docente em tempo parcial - Docentes contratados com doze (12) ou

mais horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nelas, reservados, pelo
menos, 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos.
c)

Docentes

horistas

-

Docentes

contratados

pela

instituição,

exclusivamente, para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária
contratada, ou que não se enquadrem nos outros regimes de trabalho definidos acima.

De acordo com o Plano de Cargos, Salários e Carreira do Corpo Docente,
também integrarão o corpo docente as seguintes categorias especiais:
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d)

Professor Substituto

e)

Professor Colaborador

f)

Professor Visitante

Os professores das categorias especiais integram o corpo docente da
Instituição, porém não fazem parte do Plano de Carreira.
As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias
especiais devem constar de documento contratual específico.

7.1.11.2

Procedimentos de substituição eventual de professores

Poderá ocorrer substituição do docente quando este se afastar
legalmente do exercício de suas funções de magistério.
A substituição de que trata o presente Artigo somente poderá ser concedida pelo
Reitor do Centro Universitário.
A substituição nunca poderá ter duração superior ao período de afastamento do
Professor Titular substituído.
A sistemática das substituições obedecerá às disposições legais e às demais
normas complementares do Centro Universitário.
No caso de eventual substituição o processo de dispensa do professor ocorrerá
quando o desempenho ineficiente de funções é verificado pelo Coordenador do Curso
no qual está lotado o professor, seguindo as seguintes normas:
a)

verificação da pontualidade e assiduidade fornecidas pelo Setor

Administrativo;
b)

verificação

do

cumprimento

dos

deveres,

conforme

Regimento;

atendimento das normas dos setores de apoio e órgãos suplementares (Biblioteca e
Secretaria Acadêmica);
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c)

desempenho didático-pedagógico avaliado pelo Coordenador do Curso;

advertências orais ou escritas feitas previamente pelo Coordenador do Curso e
relacionamento conflitivo frequente com colegas e/ou com alunos.

Também ocorrerá substituição eventual quando, este desrespeitar membros do
corpo docente, discente, técnico-administrativo e demais servidores do Centro
Universitário ITOP; cometer falta grave contra a legislação vigente, ou conforme
Regimento será submetido ao Processo Administrativo Disciplinar determinado pelo
mesmo.
Abre-se vaga no Grupo de Carreira Docente da Centro Universitário em
decorrência de rescisão contratual, ampliação do Grupo de Carreira Docente, aprovado
pela Pró-reitoria, aposentadoria por morte.

7.1.12 Composição: Titulação e Regime de Trabalho
O Centro Universitário ITOP é uma instituição que está alinhada as políticas
nacionais da educação superior, e que tem como um dos seus objetivos fortalecer seu
corpo docente no que tange à titulação, tempo de dedicação e experiência acadêmica
no magistério superior e experiência profissional, seu quadro de docentes privilegiados
aspectos já mencionados, sempre na perspectiva de expansão.
A contratação de docentes é feita através do setor de Recursos Humanos, num
diálogo permanente com a Direção Geral e Coordenação Acadêmica do Centro
Universitário ITOP em consonância com os valores institucionais e as exigências legais
para o exercício da docência no ensino superior.
Um dos principais objetivos é o aumento de docentes com títulos obtidos nos
programas stricto sensu: mestrado e doutorado, reconhecidos pela CAPES. Todos os
docentes são contratados e regidos pela CLT.
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O quadro abaixo demonstra o perfil docente e de tutores no momento da
elaboração deste PDI.

QUADRO DOCENTE: TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO
(Ano referência 2021)
QUANTIDADE

PERCENTUAL
(%)

ESPECIALISTA

06

15,38%

MESTRE

27

69,23%

DOUTOR

06

15,38%

TOTAL

39

100%

QUANTIDADE

PERCENTUAL
(%)

PARCIAL

19

51,28%

INTEGRAL

20

48,71%

TOTAL

39

100%

TITULAÇÃO

REGIME DE TRABALHO

7.1.13 Critérios de Seleção e Contratação
Como critério básico de renovação e ampliação ou consolidação do quadro
docente e tutores nos cursos ou pela necessidade de substituição integral ou eventual
de docente, o Centro Universitário ITOP obedece ao regime das leis trabalhistas
(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o Acordo Coletivo Sindical observados os
critérios e normas internas e as especificidades do Plano de Carreira, registrado e
homologado pela respectiva Delegacia Regional de Trabalho.
Os requisitos de titulação devem atender a legislação vigente, é exigida a
titulação mínima de especialista (pós-graduação lato sensu), com preferência para a
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contratação de mestres e doutores, em especial aqueles com experiência profissional
acadêmica e não acadêmica comprovadas.
Os candidatos se submetem a análise curricular, entrevista e aula expositiva
avaliada por banca examinadora. O professor com o melhor desempenho é
selecionado para o cargo. São observados, ainda, no processo seletivo, a formação e a
experiência didática e profissional na área específica para a vaga.
O processo para admissão do professor para área acadêmica ocorre por
demanda informada pelo coordenador de cada curso e autorizada pela Direção Geral,
mediada pelo Departamento de Recursos Humanos que convida os candidatos a
participar do processo seletivo cujos critérios divulgados em cada processo incidem
sobre a formação, o currículo e a capacidade didático-pedagógica.
Nos processos seletivos são convidados egressos dos cursos do Centro
Universitário ITOP, inscritos no banco de talentos da instituição ou por meio de editais
de seleção.
A contratação de pessoal é realizada conforme as demandas da IES. A
contratação é feita numa das seguintes categorias: professor especialista (aquele que
possui título de Especialista, obtido em programa de pós-graduação lato sensu de
instituição credenciada ou reconhecida nos termos da lei); professor mestre (aquele
que possui título de Mestre, obtido em instituição credenciada ou reconhecida nos
termos da lei); professor doutor (aquele que possui título de Doutor obtido em
instituição credenciada ou reconhecida nos termos da lei).
O enquadramento no sistema de referências e níveis é feito em função da
análise documental apresentada pelo interessado, de acordo com regulamentação
específica aprovada pelo Conselho Superior. A admissão de pessoal docente se faz
por meio de contrato de trabalho celebrado com a Mantenedora, mediante aceitação
dos termos da política de recursos humanos do Centro Universitário ITOP.
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7.1.14 Plano de Cargos e Carreira
Buscando oferecer uma política de incentivo à capacitação e qualificação aos
docentes, a Instituição mantém plano de carreira e plano de capacitação docente. O
Plano de Cargos e Salários será protocolado junto ao órgão competente.
As políticas de incentivo à formação continuada e desenvolvimento de corpo
docente do Centro Universitário ITOP apresentam as seguintes diretrizes básicas:
contratação de docentes, preferencialmente com o título de mestre e/ou doutor e com
experiência acadêmica e profissional compatível com a função; capacitação e apoio
aos professores para o atendimento a alunos portadores de necessidades especiais,
tais como curso de LIBRAS; criação de mecanismos de atualização profissional e
docente; facilitação aos docentes, que estejam cursando programas de relevância
acadêmica.
Além disso, são realizados: treinamento semestral com todos os professores da
instituição por meio de ações pedagógicas que envolvem dinâmicas e discussões
voltadas ao desenvolvimento profissional do docente na área didático-pedagógica;
ações de capacitação docente, no início de cada semestre letivo, com a finalidade de
oferecer treinamentos e cursos de capacitação nas ferramentas e práticas pedagógicas
instituídas pela IES; cursos e palestras de formação docente sempre que necessários.
O Centro Universitário ITOP conta com o assessoramento que garante o
comprometimento com as Políticas de Atendimento ao Discente. Propõe, ainda,
capacitação para docentes e colaboradores da IES, no intuito de oferecer educação
continuada, e mais uma estratégia de suporte para a inclusão dos alunos portadores de
deficiência.
A proposta é oferecer capacitação adequada aos docentes e aos colaboradores
administrativos para que todos os envolvidos no processo de educação, inclusive
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quanto à acessibilidade plena, tenham condições de desenvolver um trabalho
adequado às necessidades institucionais.

7.1.15 Cronograma de Expansão do Corpo Docente e Tutores
O Centro Universitário ITOP apresenta as seguintes metas e propostas para seu
corpo docente:
• manter e/ou ampliar progressivamente, pela contratação externa ou via
incentivo à qualificação, o total de professores mestres e doutores nos cursos;
• reduzir os professores contratados com regime horista e concentrar a
quantidade de carga horária em sala de aula e fora dela em professores com titulação
“stricto senso” com Regime de Tempo Parcial e Integral.
Prevê-se o seguinte cronograma de expansão:

QUADRO DE EXPANSÃO DO NÚMERO DE DOCENTES
TITULAÇÃO

REGIME

2021

2022

2023

2024

2025

TRABALHO
Especialista

Tempo Parcial

06

07

08

Mestre

Tempo Parcial

12

22

25

25

27

Doutor

Tempo Parcial

03

04

05

05

07

2021

2022

2023

2024

2025

TITULAÇÃO

REGIME

08

08

TRABALHO
Especialista

Tempo Integral

0

02

02

02

02

Mestre

Tempo Integral

15

12

13

15

17
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Doutor

Tempo Integral

02

06

08

10

12

7.1.16 Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Corpo
Técnico Administrativo
A Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo TécnicoAdministrativo estabelece em suas diretrizes a garantia da concessão de bolsas de
estudos, a qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pósgraduação, dentro dos critérios estabelecidos; o estímulo à participação em eventos
científicos, técnicos, artísticos ou culturais e em cursos de desenvolvimento pessoal e
profissional; o incentivo à formação continuada do corpo técnico; a oferta de cursos,
voltados à atuação específica, a partir das demandas detectadas nas avaliações
institucionais; a oferta de cursos de relações interpessoais, para o bom desempenho
profissional; e a possibilidade de atualização de conhecimentos em novas tecnologias.
O

planejamento

e

acompanhamento

do

desenvolvimento

de

seus

colaboradores; a criação de oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio
de cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins; a elaboração de matriz
de capacitação e treinamento do pessoal administrativo do nível técnico e operacional,
revisando-a em cada ano; a implementação da oferta de programas de qualificação
próprios; e a criação, consolidação e publicização das práticas de capacitação e
formação continuada para o corpo técnico-administrativo também estão prevista na
referida política.
A Instituição considera que a ação administrativa só terá sucesso se executada
por uma equipe competente, motivada e suportada por: (a) boa seleção de
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colaboradores, alinhada com o perfil institucional; (b) adequada gestão de pessoas,
exercida pela liderança; (c) permanente aperfeiçoamento; e (d) recompensa por
desempenho. Assim, objetiva-se o estabelecimento diretrizes e critérios para a
realização de treinamentos, cursos e/ou workshops para colaboradores do Centro
Universitário ITOP, desde a identificação da necessidade, fornecedor, aplicação,
avaliação de satisfação e de eficácia e indicadores; a detecção de necessidades de
formação e, simultaneamente, dar condições para o desenvolvimento pessoal, preparo
técnico e comportamental, necessários para melhorar o seu desempenho profissional;
o estímulo à participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; o
incentivo à formação continuada do corpo técnico-administrativo; a atração, o
desenvolvimento e a retenção de talentos; o aumento do nível de valorização das
pessoas; a criação de sistema de remuneração que reconheça méritos e valores; o
aprimoramento do processo de comunicação interno; o investimento na cultura
institucional e no aperfeiçoamento de seus processos; a criação de agentes
integradores do ambiente interno; e a criação de sistemas de procedimentos que
aumentem a sinergia entre os departamentos.
Cabe destacar que a estruturação dos recursos humanos do Centro
Universitário ITOP está devidamente qualificada e alinhada à filosofia institucional tem
como base as diretrizes para contratação de profissionais com perfil e competências
técnicas e comportamentais estabelecidas na cultura organizacional; a integração dos
profissionais nos processos de Recursos Humanos; o apoio e motivação a capacitação
acadêmica e profissional do corpo de profissionais, visando aprimorar os instrumentos
e as estratégias de atuação no processo do trabalho, atualizando-os periodicamente,
conforme os avanços da tecnologia disponíveis em suas áreas, integrando-os aos
interesses do Centro Universitário ITOP; o desenvolvimento de competências
comportamentais, em consonância com a cultura organizacional, de visão de futuro e
de missão social e científica.
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Outrossim, a Área de Recursos Humanos direciona também para o incentivo à
participação dos profissionais na implementação de suas tarefas, instrumentalizandoos para o exercício de suas funções; a busca de uma política de remuneração
equiparada ao mercado de atuação, coerente à qualificação profissional e com os
resultados atingidos; e a promoção de um clima organizacional humanizado, favorável
ao desenvolvimento da Instituição, dentro de um ambiente de mútua cooperação e
respeito.

7.1.16.1

Corpo Técnico Administrativo

O Plano de Carreira do Corpo Técnico Administrativo disciplina as relações de
trabalho do pessoal lotado nas unidades de pesquisa, ensino e extensão das
instituições mantidas pelo Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa
Ltda., estabelecendo normas de admissão, apoio e desenvolvimento do pessoal
técnico-administrativo.
O Corpo Técnico-Administrativo do Centro Universitário ITOP é constituído pelas
pessoas enquadradas nesta categoria e que prestem serviços de apoio técnico,
administrativo e operacional, bem como de assessoramento a todos os órgãos e níveis
hierárquicos da Instituição, que desempenhem as seguintes funções:
a)

Gerências, tais como: administração, controle, coordenação, supervisão e

avaliação;
b)

Atividades técnicas de assessoria e suporte à administração superior ou

intermediária, que demandem análises, pareceres, procedimentos e execução;
c)

Atividades de apoio administrativo;

d)

Atividades de apoio operacional em execução de serviços gerais,

necessários ao bom desempenho institucional.
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O Corpo Técnico-Administrativo do Centro Universitário ITOP é constituído pelas
seguintes categorias:
a)

Auxiliar de Serviços Gerais;

b)

Auxiliar Administrativo;

c)

Técnico Administrativo de Nível Médio;

d)

Técnico Administrativo de Nível Superior.

A categoria Auxiliar de Serviços Gerais reúne cargos cujas atividades requerem
conhecimento prático, limitados a uma rotina de trabalho.
A

categoria

Auxiliar

Administrativo

congrega

os

cargos

que

exigem

conhecimentos em nível de segundo grau e atividades de pouca complexidade.
A categoria Técnico Administrativo de Nível Médio reúne os cargos que exigem
conhecimentos técnicos de segundo grau e atividades de média complexidade.
A categoria Técnico-Administrativo de Nível Superior compreende os cargos que
exigem conhecimentos teóricos e práticos de nível superior, atividades e competências
de maior complexidade e responsabilidade gerencial.

7.1.16.2
A

Ingresso na carreira de Técnico-Administrativo

admissão

dos

profissionais

do

Corpo

Técnico-Administrativo

será

condicionada à existência de vagas e far-se-á pela Reitoria, ouvida a Pró-reitoria
Administrativa e aprovada pela Mantenedora.
Para a seleção e contratação do corpo técnico-administrativo a IES estabelece
os seguintes conceitos referenciais mínimos de qualidade:
a)

Ter qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano

para atuar na gestão da modalidade de educação a distância.
b)

Ter qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano

para atuar na área de infraestrutura tecnológica em EaD.
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c)

Ter qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano

para atuar na área de produção de material didático para EaD.
d)

Ter qualificação ou experiência profissional de, pelo menos, um (1) ano

para atuar na gestão de um sistema de bibliotecas com diferentes unidades.

7.1.16.3

Políticas de qualificação para o corpo técnico administrativo

O Plano de Formação Continuada para o Corpo Técnico Administrativo das
instituições mantidas pelo Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa
Ltda., tem por objetivo promover e manter o padrão de qualidade das funções
pertinentes ao grupo e gerenciamento da Centro Universitário, por meio de formação
continuada para capacitação e atualização desde o Ensino Técnico Profissionalizante
até o nível de Especialização Lato Sensu, voltados para a sua comunidade interna,
oportunizando aos colaboradores condições de aprofundamento e aperfeiçoamento de
seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.
A Mantenedora oferecerá ao Corpo Técnico Administrativo, os seguintes
incentivos:
I.

Bolsas de estudos integrais ou parciais para os cursos em nível de

Ensino Técnico Profissionalizante, Superior e de Especialização Lato Sensu;
II.

Auxílio para que os membros do Corpo Técnico Administrativo da Centro

Universitário participem de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em
sua área de atuação ou em áreas afins e cursos de capacitação;
III.

Licença remunerada, para participação em programas, externos ou

internos, de formação e capacitação;
IV.

Desconto progressivo na mensalidade dos cursos para cônjuges e filhos

de acordo com o tempo de serviço (a cada ano trabalhado no Centro Universitário
ITOP, direito a 20% de desconto na mensalidade).
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Os membros do Corpo Técnico Administrativo da Centro Universitário podem se
inscrever no Plano de Formação e Capacitação, de acordo com os seguintes critérios:
a.

Nos cursos de graduação, terão prioridade os que sejam portadores de

certificados de cursos em nível de Ensino Médio;
b.

Nos cursos de especialização lato sensu, terão prioridade os que

possuam a graduação;
c.

Nos cursos de extensão a prioridade restringe-se às inscrições conforme

limite de vagas;
d.

Nos cursos Técnicos Profissionalizantes, terão prioridade os que sejam

portadores de certificados de cursos em nível de Ensino Médio ou que estejam
cursando o último ano
Os orçamentos anuais ou plurianuais do Centro Universitário ITOP destinarão
recursos suficientes para a execução da política de qualificação técnica.
O Centro Universitário ITOP, anualmente, aprovará as ações e metas da política
de qualificação técnica para o ano letivo seguinte, bem como sua articulação com os
planos similares de instituições congêneres e de organismos de financiamento da pósgraduação e da pesquisa.
O programa de capacitação técnica tem como objetivo apoiar os esforços
institucionais de qualificação do corpo técnico-administrativo do Centro Universitário
ITOP, visando promover a melhoria das atividades técnicas e administrativas, através
do apoio à obtenção de bolsas, em tempo parcial ou integral, que serão concedidas em
nível de pós-doutorado, doutorado, mestrado, especialização e aperfeiçoamento.
O pessoal do corpo Técnico-Administrativo a quem for concedida, bolsa de
estudos, integral ou parcial, para melhoria da titulação ou qualquer outra ajuda
financeira para estudo, nos termos das normas do PICDT- Programa Institucional de
Capacitação Docente e Técnico, obriga-se a servir a Centro Universitário, após seu
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término do benefício, nos termos fixado no respectivo contrato, por um tempo de no
mínimo o dobro do tempo gasto para concluir os estudos.

7.1.17 Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo
A carreira do corpo técnico-administrativo do Centro Universitário ITOP será
estruturada nas seguintes categorias e níveis:
a)

Auxiliar de Serviços Gerais NIVEL A, B, C, D, E e F;

b)

Auxiliar Administrativo NIVEL A, B, C, D, E e F;

c)

Técnico Administrativo de Nível Médio NIVEL A, B, C, D, E e F;

d)

Técnico Administrativo de Nível Superior NIVEL A, B,C,D, E e F.

A progressão entre níveis de uma mesma categoria ocorrerá após o
cumprimento, pelo funcionário técnico-administrativo, do interstício mínimo de três anos
no nível respectivo e pela acumulação de pontos.
A definição da pontuação para fins de enquadramento, promoção e progressão
será elaborada por uma comissão especial nomeada pela Direção Geral, cujo plano
deverá ser aprovado pelo CONSUP e normatizado por Resolução.
Para fins de pontuação deve ser considerado o seguinte:
I - para a escolaridade/titulação, será considerado o título de maior valor;
II - Avaliação do Chefe Imediato, Direção Acadêmica e Direção Administrativa,
conforme normas pré-estabelecidas;
III - os pontos referentes ao efetivo exercício da administração universitária
serão automaticamente registrados nos assentamentos do funcionário, ao final de cada
ano de experiência.
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IV - a solicitação de pontuação deverá ser encaminhada pelo interessado, com a
devida comprovação, para a Pró-reitoria Acadêmica do Centro Universitário ITOP, nos
meses de fevereiro e agosto de cada ano.
A contagem da pontuação prevista para fins de progressão dar-se-á
automaticamente por ato da Direção Geral, divulgado semestralmente.
Para a pontuação decorrente de titulação de pós-graduação, stricto ou lato
senso, será observado o interstício mínimo de três anos.
A Pós-Graduação stricto sensu somente contará para progressão quando
houver vaga prevista no Programa Institucional de Capacitação Docente e Técnico PICDT.

7.1.18 Plano de cargos e salários do corpo técnico-administrativo
CATEGORIA
Auxiliar de Serviços
Gerais
Auxiliar
Administrativo
Técnico
Administrativo
de Nível Médio
Técnico
Administrativo
de Nível Superior

NIVEL A

NIVEL B

NIVEL C

NIVEL D

NIVEL E

NIVEL F

100

105

110

115

120

125

125

130

135

140

145

150

150

155

160

165

170

175

175

180

185

190

195

200

A progressão salarial do pessoal técnico administrativo, de um nível para o
outro, representará a multiplicação do fator estabelecido na tabela acima, pelo valor do
piso da categoria correspondente.
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As funções de confiança e os cargos eletivos receberão, além da remuneração
da categoria correspondente, gratificação pelo exercício das funções, conforme fixado
na tabela aprovada pelo Conselho Superior - CONSUP.
Os funcionários do Centro Universitário ITOP têm remuneração definida pelo
Plano de Cargos, Salários e Carreira, disposta nas tabelas próprias em acordo com o
piso salarial vigente de cada categoria, aprovada pelo CONSUP e atualizada
periodicamente, de acordo com a legislação vigente.
Será vedado aos funcionários do Centro Universitário ITOP manter sobreposição
de cargos no mesmo horário.

7.1.19 Regime de trabalho do Corpo Técnico-Administrativo
O regime de trabalho dos funcionários da Instituição será o previsto na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pela qual se regem todos os respectivos
contratos, assim como o que se encontra no PDI e Estatuto do Centro Universitário
ITOP.

7.1.19.1
TITULAÇÃO
Nível Médio
Graduação
Especialização

Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo
REGIME
TRABALHO
Tempo Integral
Tempo Integral
Tempo Integral

2021

2022

2023

2024

2025

10
2
4

10
2
4

9
3
5

9
3
5

8
5
6

7.1.20 Políticas de Capacitação e Formação Continuada para Tutores
Presenciais e a Distância
Docentes e tutores são os atores que mais interagem com os estudantes no
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem formação
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acadêmica na área da disciplina, conhecimento especializado dos temas abordados e
disposição didática para o EaD, o que engloba o uso adequado de estratégias de
comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio domínio de uso da
Plataforma Educacional Eorbit Life.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o AVA. Essa
capacitação orientada para fins educacionais contempla: TIC’s; potencialidades da
Internet, incluindo ferramentas e recursos web disponíveis; especificidades do
ambiente virtual; estratégias de ensino-aprendizagem; e indicadores de qualidade no
EaD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico e
pedagógico e têm a oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o que
facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso
acadêmico dos estudantes. Ainda são disponibilizados na área virtual de apoio:
manuais e tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de
questões e de atividades, animações, etc.).
De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação
pedagógica, todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e pela
equipe pedagógica através dos relatórios de avaliação.
A equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) é responsável pelo
aprimoramento e capacitação do corpo de tutores presenciais e on-line do Centro
Universitário ITOP. Os tutores recebem suporte técnico e pedagógico fornecido pela
equipe de NEAD, por meio de reuniões presenciais e a distância e troca de
informações por meio de recursos de comunicação on-line.
As Políticas de Recursos Humanos, a Política de Capacitação para o Corpo
Técnico-Administrativo e a Política de Desenvolvimento Docente do Centro
Universitário ITOP estão centradas na seleção e manutenção de profissionais que se
destaquem pelo caráter e competência com que desenvolvem suas atividades, visando
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contribuir para a excelência acadêmica da Instituição. São essas as políticas que
asseguram a capacitação e formação continuada também para o corpo de tutores
presenciais e a distância. Para isso, a IES planeja e acompanha o desenvolvimento de
seus colaboradores, criando oportunidades de aperfeiçoamento e capacitação por meio
de cursos presenciais ou on-line, palestras, seminários e afins, de forma a garantir a
participação em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional.
Ademais, a Política de Apoio à Participação em Eventos Científicos, Técnicos,
Artísticos e Culturais estende-se ao corpo de tutores, permitindo o comparecimento a
esses eventos externos, tendo abonadas suas faltas desde que documentado o evento
e aprovado pelo gestor do respectivo tutor. Os eventos internos de cunho científico,
técnico, artístico e cultural são estendidos gratuitamente a todos os tutores, em todos
os campi e áreas de conhecimento.
Em termos de qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pósgraduação Lato Sensu, as regras aplicadas aos tutores são apoiadas tanto naquelas
destinadas ao corpo docente quanto naquelas destinadas ao corpo técnicoadministrativo. São concedidas bolsas de graduação integrais para funcionários e seus
dependentes, além de descontos em cursos de pós-graduação Lato Sensu. O
desconto

em

cursos

de

pós-graduação

trata-se

de

um

benefício

definido

exclusivamente pelo do Centro Universitário ITOP, não sendo uma obrigatoriedade
estabelecida em Convenção Coletiva de Trabalho. As bolsas e descontos são
importantes para incentivar o desenvolvimento profissional na Instituição.
Desta forma, evidencia-se que as práticas de capacitação, qualificação,
formação

continuada

e

desenvolvimento

de

tutores

estão

consolidadas

e

institucionalizadas.

7.1.21 Do Corpo Discente
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O atendimento de qualidade ao aluno é a prioridade do Centro Universitário
ITOP. Este atendimento envolve o trabalho didático-pedagógico, as atividades
acadêmicas, a prestação de informações e resolução de problemas operacionais
relacionados à vida acadêmica dos discentes. A função primeira do Centro
Universitário ITOP é acolher os estudantes oriundos da cidade de Palmas e, assim
como de outras regiões do entorno, dessa forma contribuindo para o desenvolvimento
social e cultural dessa região na qual está localizado.

7.1.22 Formas de Acesso, Matrículas e Transferências

O Centro Universitário ITOP busca formas de acesso que contribuam para uma
melhor seletividade e ampliação do número de alunos ingressantes e sua permanência
no curso.
O ingresso de novos alunos é realizado, prioritariamente, por processo seletivovestibular. Na existência de vagas remanescentes, ocorre a transferência e o ingresso
de portadores de diploma de curso superior, conforme as normas institucionais.
São três as formas de ingresso no Centro Universitário ITOP:
•

Processo

Seletivo:

realizado

semestralmente,

conforme

critérios

estabelecidos e tornados públicos, por meio de edital, dentro do que preconiza a
legislação vigente. Poderão ser aceitos outros processos seletivos não realizados pela
IES, tais como, o Exame nacional do Ensino Médio ENEM, ou outros correlatos, de
acordo com normas estabelecidas nos editais de processo seletivo.
•

Transferência: pode ser solicitada por qualquer candidato, regularmente

matriculado em outra instituição de ensino superior, devidamente regulamentada junto
aos órgãos competentes. A efetivação da transferência depende da existência de
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vagas. Cabe às coordenações de curso, após estudo, a definição do aproveitamento
das disciplinas, conforme Regimento do Centro Universitário ITOP.
•

Portadores de Diploma: o ingresso desta modalidade, devidamente

registrada, dependerá da existência de vagas.
Independentemente da existência de vaga, é assegurada matrícula ao aluno
transferido por força de Lei, e aos respectivos dependentes, sujeita ao cumprimento
das exigências do Estatuto do Centro Universitário ITOP.
Tratando-se de candidatos oriundos de instituições estrangeiras, são exigidos,
além dos documentos comuns aos demais alunos, a documentação expedida pelo
estabelecimento de origem, inclusive histórico escolar, programas, Estatutos e
certificados obtidos, podendo, no caso destes, ser solicitada a tradução feita por
tradutor juramentado.
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8

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE

8.1 Ações de Comunicação com a Sociedade
Sobre a comunicação com a sociedade, há questões de coerência no sentido de
as ações terem como foco o atingimento dos objetivos ali traçados; de sua efetividade,
considerando-se

as

comunidades

interna

e

externa

e

ainda

a

forma

de

operacionalização da Ouvidoria da IES.
As ações de comunicação com a sociedade do Centro Universitário ITOP
apresentam as estratégias, recursos e qualidade da comunicação e verificam a
imagem pública da IES nos meios de comunicação social.
O Departamento de Marketing e a Assessoria de Comunicação - ASCOM
representa uma área meio para concepção e implementação de estratégias de
comunicação e marketing da Instituição. Está vinculado à Direção Geral tendo em vista
a importância de se coordenar e otimizar as atividades de comunicação externa, bem
como as de marketing institucional aos objetivos estratégicos da Instituição. Auxilia em
seu posicionamento estratégico, ao trabalhar alinhado ao perfil da IES, sua inserção
regional e perfil de seus alunos. Considera-se importante a comunicação com todos os
segmentos da sociedade com que se relaciona direta ou indiretamente, haja visto que
através desta comunicação é fortalecida a imagem institucional.

8.2 Comunicação Interna e Externa
Para a comunicação externa, a IES utiliza dos veículos de mídia: rádio, TV,
outdoor, jornal, página na internet, redes sociais e, também, correspondências via
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correio, objetivando estabelecer a imagem institucional junto à sociedade. Trabalha
também com ações de marketing de relacionamento, tais como: telemarketing ativo e
passivo, mala-direta, e-mail marketing, eventos, promoções, feiras profissões,
parcerias, convênios, impressos, etc.
A IES desenvolve procedimentos próprios de recepção de sugestões e
procedimentos de resposta, ao incluir em sua página de internet um sistema de
atendimento a comunidade externa – “Fale Conosco”, Ouvidoria e outros, pelos
quais todos os setores poderão ser contatados.
Desta forma, procura estabelecer um sistema formal de comunicação com o
público externo de forma que a Instituição tem controle total do que é recebido e
respondido.
O setor de Marketing elabora, implanta e gerencia os ‘planos de comunicação’ a
partir de um ‘planejamento de mídia’ voltado a desenvolver e fortalecer a imagem da
marca junto ao público interno e externo.
As ações compreendem: pesquisa de mercado – tomadas de decisão, aquisição
de mailings, planejamento de comunicação e marketing – campanhas publicitárias:
interna e externa, parcerias promocionais (patrocínios, escolas), planejamento de mídia
– eventos, atividades, datas promocionais, materiais impressos, feiras, etc.
O “Fale Conosco”, Ouvidoria e as caixas de sugestões, são outras ferramentas
poderosas que estão disponíveis tanto para comunidade externa e interna.
Vê-se desta forma que a comunicação externa da Instituição é efetiva por ser
sistemática e por atingir a toda a comunidade. A qualidade do material de divulgação
também é de significativa qualidade. As informações são sempre atualizadas na
internet e sistema de gestão educacional Eobert life.
Internamente, a Instituição dispões dos seguintes meios de comunicação:
página na internet, sistema de gestão educacional life, painel de tv, quadro de avisos, e
outros.
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O Portal Acadêmico ambiente web que possibilita ao aluno acessar informações
necessárias à sua rotina acadêmica. De qualquer lugar que o aluno estiver,
documentos podem ser impressos, como: histórico escolar, boletos financeiros, dentre
outros; e solicitações podem ser feitas, como: diplomas, dispensas, descontos, bolsas,
estímulo à participação em eventos, etc. Através do “docente online”, também no Portal
Acadêmico, os professores podem se comunicar com seus alunos por e-mail, além de
poder deixar mensagens dirigidas aos alunos da disciplina que ministra. Material
didático também pode ser disponibilizado através deste sistema. Os alunos podem
fazer as solicitações por via, presencial, telefone, portal, e-mail, WhatsApp, etc.
Além disso, as informações sobre cada curso ofertado estão disponíveis na
internet como objetivos, recursos, duração, orientação sobre a formação, conforme
escrito no Regimento e exigido por lei. Tem ainda informações sobre processos e
editais de admissão, corpo docente, incentivos e bolsas para estudantes, valor da
mensalidade, serviços, procedimentos burocráticos, além de informações sobre todos
os setores da Instituição.
As coordenações de curso serão responsáveis por desenvolver e alimentar
meios próprios de comunicação com os alunos, sendo normalmente esta comunicação
realizada através de e-mails cadastrados pelo sistema acadêmico adotado pela IES,
visitas às salas de aula, quadros de avisos, memorandos, jornais, dentre outros. Os
colaboradores possuem acesso à internet e intranet, comunicando-se também por
meio formal previstos em seus processos internos.
Através das redes sociais também se faz a comunicação com a comunidade
acadêmica. O setor de comunicação é responsável pela presença sempre constante da
IES nas redes sociais, tais como Instagram, Facebook, canais bastante utilizados e
procurados pela comunidade interna e externa.
Ha diversas outras ferramentas adotadas pela IES que são desenvolvidas, pois
a IES investe no acesso a informações e incentiva a comunicação dentro da Instituição.
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9

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

O Centro Universitário ITOP tem como prerrogativa o processo educativo que
observa o educando como sujeito de autonomia que tem necessidades que precisam
ter apoio para o melhor desenvolvimento de suas atividades educacionais, para isso,
conta com uma série de serviços de atendimento e apoio ao educando.
Assim, para tal, implementa programas e projetos específicos que visam o apoio
ao discente, dentre estes programas que demonstrem plena capacidade de facilitar o
acesso e a permanência do estudante, com ênfase especial na promoção do
intercâmbio acadêmico e cultural, bem como na investigação científica. São eles:
•

Atendimento ao Discente e Garantia de acessibilidade;

•

Apoio à realização de eventos internos, externos e à produção discente;

•

Disponibilização de bolsas e financiamento estudantil;

•

Acompanhamento dos egressos.

9.1 Programa de Atendimento ao Discente e Garantia da
Acessibilidade
O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades Educacionais
Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a importância do
fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva. Esta concepção
pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas institucionais no âmbito
pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, condições plenas de
participação e aprendizagem no âmbito da IES.
No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz respeito
aos dispositivos legais e normativos, o Centro Universitário ITOP promove a inclusão
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plena, identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo
metas e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou
culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades encontradas.
Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação continuada para
a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove acessibilidade aos
acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais identificando as várias
formas de deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos, assim como
habilidades/ superdotação de seu corpo discente.
Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização de
práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, durante
a realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a acessibilidade em
todo o processo, desde o planejamento até execução. Os Objetivos são:
•
discente;
•

Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao
Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e inclusão,

com a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e acessibilidade.
Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os professores dos
diferentes cursos, visando à definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o
acesso do estudante ao currículo e sua interação no grupo; o enriquecimento
curricular, a compactação curricular, e/ou a aceleração de conteúdos ou de estudos,
quando aplicável, sendo assim os recursos de educação inclusiva e acessibilidade
incluem:
DEFICIÊNCIA FÍSICA
•

Infraestrutura, os projetos arquitetônicos e urbanísticos da concebidos e

implementados, atendendo os princípios do desenho universal;
•

Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as

atividades acadêmicas;
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA - Currículo, comunicação E informação. A garantia de
pleno acesso, participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida
e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes de Libras;
DEFICIÊNCIA VISUAL
•

Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as

atividades acadêmicas;
•

Comunicação e informação, a garantia de pleno acesso, participação e

aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos
acessíveis; de equipamentos de tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e
de tradutores e intérpretes de Libras;
SURDO CEGUEIRA - Promover as condições para a inclusão do estudante em
todas as atividades acadêmicas;
•

As

atividades

se

desenvolvem

em

três momentos

didático-

pedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do conteúdo trabalhado em
sala); AEE de Libras (ensino de Libras, incluindo a criação de sinais para termos
científicos conforme a necessidade, em analogia a conceitos já existentes), ensino da
Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua;
•

Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-cego

(utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as letras por desenhos em
relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e figuras para designar os objetos e
ações, entre outros;
TRANSTORNOS GLOBAIS DE APRENDIZAGEM

- Promover as condições

para a inclusão do estudante em todas as atividades acadêmicas;
•

Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de

acessibilidade e na sala de aula;
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•

Promover as Condições para a inclusão do estudante em todas as

atividades acadêmicas;
SÍNDROME DE AUTISMO LEVE - Preparar material específico para o uso do
estudante no núcleo de acessibilidade e na sala de aula.
Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de acessibilidade
adotados na educação superior, bem como sistematizando os aspectos:
•

Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito em

relação ao outro. O Centro Universitário ITOP implementa ações e projetos
relacionados à acessibilidade em toda sua amplitude, com a participação do Núcleo de
Apoio Discente e Acessibilidade, que é um indicativo da existência da acessibilidade
atitudinal;
•

Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais físicas,

apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros adaptados, piso
tátil, estacionamento priorizado, indicadores em braile, etc;
•

Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em sala de

aula com promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização e utilização
de recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos PNE;
•

Acessibilidade

nas

comunicações

–

Remoção

de

barreiras

na

comunicação interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de aula em
consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade, laboratórios de
informática, etc;
•

Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação digital,

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em
formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao estudante especial.
Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e acompanhar o
grupo, são oferecidos recursos adequados, reestruturação curricular e metodologias
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diferenciadas, assim como uma última alternativa, outra opção de curso como
demonstração a concretização da inclusão.
Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais envolvidos no
processo

ensino-aprendizagem,

como

coordenadores,

professores

e

demais

funcionários com especialistas em cada área, é oferecido suporte para o atendimento
ao aluno.
O processo ensino aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal
professor aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do âmbito
acadêmico, embora tenha o público alvo definido como discente, o envolvimento de
demais atores do processo da educação superior se faz necessária, tanto da esfera
administrativa, quanto à esfera diretorial, e todos aqueles que estão direta ou
indiretamente integrados à vivência do estudante do Centro Universitário ITOP.
São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para as
coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada em sala de
aula pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento em formato relatório
para a Coordenação Acadêmica ao final de cada semestre com as demandas
apresentadas ao Núcleo e as atividades por ele efetivadas.
O Plano de Promoção de Acessibilidade e dos Direitos das Pessoas com
Deficiência do Centro Universitário ITOP, devidamente institucionalizado e implantado,
está em conformidade e atende ao disposto no Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de
2004, art. 16, inciso VII, alínea "c" do Decreto nº 5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII
do Decreto nº 5626/2005.

9.1.1 Programa de Monitoria
Consoante com o disposto no artigo 84 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996), que trata da monitoria
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realizada pelos discentes do Ensino Superior, e de acordo com o disposto na CDEPE
nº 8, de 29/6/2001, a Instituição oferece, semestralmente, vagas aos discentes que
apresentem excelência acadêmica, para que possam atuar como monitores em tarefas
de apoio ao ensino e pesquisa realizados pelos docentes da instituição.

O Programa de Monitoria visa estimular nos discentes participantes a iniciação à
docência e possibilitar o aprofundamento de conhecimentos teóricos e práticos, além
de favorecer o clima de cooperação mútua entre os estudantes, bem como a interação
e cooperação entre docente e estudante. Destaca-se que o Programa de Monitoria
ocorre de forma transversal a todos os cursos ofertados pelo Centro Universidade
ITOP.

Promove-se

a

captação

de

estudantes

que

auxiliam

docentes

no

desenvolvimento das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-se o
estudante monitor em um papel ativo em sala de aula criando-se oportunidades para o
estudante monitor de aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos na disciplina
de sua escolha. Essa ação ocorre sempre sob orientação e supervisão do docente
responsável pela disciplina.

Os estudantes interessados em participar do processo de seleção do Programa
de Monitoria Voluntária devem se inscrever em conformidade com o edital semestral,
selecionando a(s) disciplina(s) de sua preferência, considerando turno de oferta da
disciplina. São elegíveis os estudantes que tenham cursado com sucesso a disciplina
em semestres anteriores e tenham obtido média igual ou superior a 7,0 (sete),
prevalecendo a média de aprovação mais elevada, no caso de haver mais de um
estudante objetivando atuar como monitor de uma mesma disciplina, turno e campus.
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Se aprovado o estudante apresenta um Plano de Atividades de Monitoria a ser
desenvolvido durante o semestre, acompanhado pelo docente responsável pela
disciplina em questão, sendo todas essas etapas descritas e institucionalizadas no
Regulamento de Monitoria Remunerada, e sua operação registrada em ambiente
específico.

As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor e pelo docente da disciplina
objeto de Monitoria podem assumir diferentes formas conforme descrito no
Regulamento do Programa de Monitoria, sendo terminantemente vedado ao Estudante
Monitor cumprir atividades estritamente inerentes às funções docentes.

Ao final do semestre, o Estudante Monitor elabora o Relatório Final de Monitoria,
e o submete eletronicamente ao docente para análise. Tendo seu Relatório Final
aprovado, o Estudante Monitor recebe um certificado de cumprimento da Monitoria
Voluntária constando sua carga horária, que pode ser validada como Atividades
Complementares.

Com o Programa de Monitoria, busca-se contribuir para o desenvolvimento e
aprimoramento dos estudantes que apresentem destacado desempenho acadêmico e
vocação docente, tornando-os, assim, mais preparados para o ingresso no mercado de
trabalho, em que terá de vivenciar diversas situações de interação e necessitará
agregar aprendizagens múltiplas para realizá-las da melhor forma.

9.1.2 Programa de Nivelamento
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Dentre as políticas de apoio à aprendizagem desenvolvidas pelo Centro
Universidade ITOP está a oferta de cursos de nivelamento aos estudantes
ingressantes. Esses cursos podem ser realizados por qualquer aluno da instituição; são
gratuitos, podem ser ofertados em modalidade presencial ou em EAD e computam
horas de atividade complementar.

Tais cursos objetivam qualificar a permanência, diminuindo os déficits na
aprendizagem de conteúdos relativos à Educação Básica necessários para o
acompanhamento do curso no Ensino Superior. Espera-se dar condições para que o
ingressante permaneça no curso escolhido disponibilizando conteúdos muitas vezes
não estudados ou já esquecidos e que são necessários para a compreensão e
desenvolvimento da sua formação no Ensino Superior.

Desta forma, busca-se diminuir as dificuldades proporcionando ao estudante
apoio nas áreas de formação básica, promovendo o desenvolvimento de conteúdos e
habilidades relativos a esses conhecimentos e que possuem interface com as
disciplinas do curso escolhido.
Ainda no compete ao acolhimento e focado na questão de permanência do
estudante, cursos de nivelamento são extracurriculares e contemplam conteúdos de
Língua Portuguesa, Nova Ortografia, Raciocínio Lógico, com propósito de revisar
conteúdos e resgatar competências de ensino médio, permitindo ao estudante retomar
conhecimentos chave para a sua evolução e desenvolvimento acadêmico.

Além dos cursos de Nivelamento, a Instituição oferta um leque de cursos com
objetivo de apoio ao estudante cujo objetivo é desenvolver habilidades de estudo e
favorecer o desempenho dos acadêmicos. Destaca-se que o Programa de Nivelamento
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ocorre de forma transversal a todos os cursos ofertados pelo Centro Universidade
ITOP.

9.1.3 Programas de acolhimento e permanência do discente
O Centro Universitário ITOP pratica o acolhimento discente, realizando uma
agenda de atividades de recepção para os alunos ingressantes que visam introduzi-lo
ao seu ambiente de estudo e aprendizagem, aos seus colegas, docentes e
coordenador do seu curso. Neste período, entre as várias ações, os estudantes são
convidados a participar do Trote Solidário que envolve calouros e veteranos em uma
ação de trote, porém com propósito de responsabilidade social. Há também outros
projetos que integram alunos e a Instituição na promoção de ações de voluntariado. No
que compete à questão de permanência do estudante, diversas ações são realizadas,
tais como:
•

programa de nivelamento, que consiste num conjunto de cursos

extracurriculares em Língua Portuguesa, Nova Ortografia, Raciocínio Lógico, cujo
propósito é revisar conteúdos e resgatar competências do Ensino Médio, permitindo ao
estudante retomar conhecimentos-chave para a sua evolução e desenvolvimento
acadêmico;
•

programa de monitoria, que auxilia no acompanhamento de alunos com

dificuldades, contribuindo para melhoria de seu desempenho, além de despertar nos
estudantes monitores o interesse pela atividade docente;
•

orientação de carreira, por meio da interação dos estudantes com os

docentes para assuntos das disciplinas que lecionam e outras orientações de carreira
que o estudante deseje receber e o docente se sinta à vontade para fazê-lo;
•
magnitude,

programas de acessibilidade, que garantem a acessibilidade em sua
compreendendo

a

eliminação

de

barreiras

arquitetônicas,
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pedagógicas/metodológicas, atitudinais, comunicacionais e digitais e contam com
atendimento educacional especializado e núcleo de apoio psicopedagógico;
•

mobilidade acadêmica, por meio da oferta de intercâmbio semestrais ou

em períodos de recesso acadêmico;
•

intermediação e acompanhamento dos estágios obrigatórios e não

obrigatórios, remunerados e não remunerados, apoiando o discente em seu ingresso
no mercado de trabalho;
•

iniciativas de capacitação profissional por meio de oficinas e palestras e

divulga em um portal, diariamente, oportunidades de estágio oriundas de convênios
com empresas;
•

oferta de programas de descontos e bolsas governamentais e não

governamentais;
•

Canais variados de atendimento que contemplam desde o acolhimento e

integração formal do estudante quando do seu ingresso na Instituição até a orientação
frente às necessidades com que se depara ao longo de sua formação.

9.1.4 O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente - NADD
O Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente (NADD) presta atendimento
psicopedagógico aos discentes, acolhendo-os e possibilitando-lhes a permanência e a
continuidade dos estudos acadêmicos, diante de situações relacionadas a transtornos
emocionais, psicológicos e de aprendizagem.
As ações do NADD/AEE apresentam como objetivos específicos:
I.

Estabelecer referenciais de acessibilidade necessários para a organização de
práticas inclusivas na IES;

II.

Oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir de uma equipe
multidisciplinar, voltado para seu público-alvo;
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III.

Capacitar professores que atuam em salas de educação inclusivas com
encaminhamentos avaliativos, estratégias metodológicas, interface com outros
profissionais da saúde, do trabalho, famílias, etc.;

IV.

Mobilizar os docentes para o salto qualitativo da razão instrumental da
homogeneização do ensino para a compreensão do compromisso ético e
político da educação como direito de todos;

V.

Remodelar o ambiente físico-arquitetônico da IES em função desses
referenciais;

VI.

Constituir parcerias com entidades governamentais e sociedade civil organizada,
cujos objetivos tenham relações diretas com as finalidades do Núcleo de
Acessibilidade e;

VII.

Criar uma cultura da acessibilidade na comunidade acadêmica.

A partir do trabalho do NADD e do aumento da abrangência das ações voltadas
ao Atendimento Educacional Especializado, alunos com deficiência são acolhidos e a
eles são efetuadas alterações metodológicas, em consonância com as normais
internas, que lhes permitam a democratização do ensino, por exemplo, maior tempo
para a resolução das avaliações. Àqueles, cuja visão comprometida, for devidamente
comprovada por laudo médico, os professores serão conduzidos a efetuarem fotocópia
ampliada das avaliações para melhor visualização destes alunos.
Em relação às rotinas educacionais, os professores são estimulados a adotarem
variadas tecnologias de informação e comunicação disponíveis, de forma a despertar
os mais diversos sentidos do educando, não priorizando apenas a visão, mas também
o tato, a audição.
Quanto à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, nos
editais dos vestibulares, publicados e amplamente divulgados na sociedade, reserva-se
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condições especiais para a realização do processo seletivo por parte dos candidatos
que sinalizem e comprovem tais necessidades.
Para atender, com qualidade, à demanda dos alunos com deficiência, o NADD
estabeleceu diversos instrumentos para o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) que versam sobre: A estruturação de diretrizes sobre o fluxo de trabalho do AEE
a partir de um roteiro específico com orientações sobre as atividades a serem
desempenhadas envolvendo a comunidade acadêmica da IES.
Tais diretrizes foram elaboradas com procedimentos direcionados aos docentes,
aos discentes, às coordenações de curso, com a finalidade de diagnosticar as
demandas para a tomada de decisão. Também será elaborado um folder com as
atividades do NADD contendo informações gerais sobre as atividades do Núcleo, bem
como os objetivos do Atendimento Educacional Especializado e as principais ações a
serem desenvolvidas, sendo estas passíveis de alterações conforme a necessidade.
O NADD elaborará a organização de estratégias necessárias para a
sensibilização acadêmica conforme as demandas apresentadas referentes ao AEE na
IES, em função da especificidade dos discentes, os quais requerem atendimento e
acompanhamento característicos às deficiências apresentadas.
Também, haverá a elaboração de instrumento específico para o levantamento
das necessidades da IES (Censo), culminando no mapeamento de todas as turmas
que apresentaram situações com alunos PcD, bem como quanto a sensibilização
necessária para o desenvolvimento de estratégias envolvendo relacionamento
interpessoal, principalmente discente-docente.
Em função da especificidade do Atendimento Educacional Especializado (AEE),
o Núcleo elaborará um formulário individual para o processo de acompanhamento dos
discentes, mediante aos procedimentos estabelecidos para tal acompanhamento,
acompanhado de um Termo de recusa de Atendimento Especializado, caso haja
solicitação por parte do discente e/ou família.
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O NADD encaminhará à Secretaria Acadêmica (SEACAD) um termo referente
às questões do levantamento das necessidades especiais dos ingressantes no ato da
matrícula, também solicitará informações quanto à possibilidade de abertura de
Emolumento específico para aluno com deficiência (PcD) sendo um instrumento
importante para o registro de informações fornecidas pelo discente no ato da matrícula,
com o objetivo de levantar as necessidades destes ingressantes e auxiliar no
planejamento das ações referente ao desenvolvimento acadêmico na IES por este
NADD.
A partir do Atendimento Educacional Especializado (AEE), implementado e
atuante, será realizado, durante os momentos de Aperfeiçoamento do Trabalho
Docente, ações e atividades voltadas à Educação Especial, com abordagem
direcionada os objetivos do AEE, bem como a apresentação do cenário atual
relacionado aos procedimentos e a nova cultura que se instalará na IES, com a
disponibilização e o conhecimento referente às questões legais e os possíveis desafios
e orientações necessárias ao desempenho das atividades didático-pedagógicos deste
alunado e do corpo docente.
As atividades de educação especial se intensificaram por parte do NADD, sendo
elaborado um banco de dados institucionais referente às turmas com discentes PcD.
Essas informações serão analisadas a fim de subsidiar a análise e proposição de
relatórios, caso a caso, para orientações específicas ao corpo discente e docente.
Concomitantemente a isso, o NADD estará realizando reuniões com o corpo docente
para discutir as estratégias de ensino propostas (conforme a especificidade e
necessidades dos discentes em questão), além de orientações quanto ao processo
avaliativo dos mesmos.
O NADD também promoverá reuniões periódicas com os familiares dos
discentes PcD para a exposição dos motivos e das possibilidades de estratégias
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adequadas para o desenvolvimento acadêmico dos mesmos, bem como para o
conhecimento e o registro da autorização da família.
Entre os instrumentos para atender a comunidade, o NADD estabelecerá o
Programa de Orientação ao Discente – POD.
O Centro Universitário ITOP oferecerá aos alunos um serviço de apoio
psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida
escolar do discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas
e frequência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo
discente no que diz respeito a problemas de aprendizagem. Este serviço será realizado
pela Coordenação Pedagógica, que estará a cargo de profissional com formação na
área de Pedagogia ou Psicologia.
A Coordenação Pedagógica tem como um dos seus objetivos oferecer
acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do
desempenho dos alunos que apresentam dificuldades. Essa coordenação busca
contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral,
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos,
realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e assegurando sua
adaptação, especialmente, dos ingressantes.
O atendimento será realizado mediante orientações individuais a alunos
encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que
procuram o serviço espontaneamente.

9.1.5 PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE
ATENDIMENTO DIFERENCIADO A PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
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O Centro Universitário apresenta condições adequadas de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme o disposto na CF/88,
artigos 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei nº 10.098/2000, nos
Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na Portaria nº 3.284/2003.
Para os alunos portadores de deficiência física, o Centro Universitário apresenta
as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços
de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no
estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas;
portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira
de rodas; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones
públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de roda.
Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o Centro Universitario,
desde o acesso até a conclusão do curso, proporcionará sala de apoio contendo:
máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, sistema de
síntese de voz; gravador e fotocopiadora que amplie textos; acervo bibliográfico em
fitas de áudio; software de ampliação de tela; equipamento para ampliação de textos
para atendimento a aluno com visão subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner
acoplado a microcomputador; acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille.
O Centro Universitário providenciou, também, a sinalização dos espaços com
piso tátil, de acordo com o estabelecido na Norma Técnica da ABNT 9050.
Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, o Centro Universitario,
desde o acesso até a conclusão do curso, proporcionará intérpretes de língua de
sinais,

especialmente

quando

da

realização

de

provas

ou

sua

revisão,

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha
expressado o real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas
escritas, valorizando o conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa,
principalmente, na modalidade escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às
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matérias do curso em que o estudante estiver matriculado); materiais de informações
aos professores para que se esclareça a especificidade linguística dos surdos.
Para garantir o atendimento educacional especializado aos alunos surdos ou
com deficiência auditiva, o Centro Universitário ITOP:
•

Proverá a contratação de: a) professor de LIBRAS ou instrutor de

LIBRAS; b) tradutor e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa; c) professor para o
ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas; e d)
professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística
manifestada pelos alunos surdos;
•

Garantirá o atendimento às necessidades educacionais especiais de

alunos surdos nas salas de aula e, também, em salas de recursos, em turno contrário
ao de matrícula do aluno;
•

Apoiará, na comunidade acadêmica, o uso e a difusão de LIBRAS entre

professores, alunos, funcionários, Diretoria e familiares, inclusive por meio da oferta de
cursos;
•

Adotará mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de

segunda língua, na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e
reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua
Portuguesa;
•

Desenvolverá e adotará mecanismos alternativos para a avaliação de

conhecimentos expressos em LIBRAS, desde que devidamente registrados em vídeo
ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos;
•

Disponibilizará

equipamentos,

acesso

às

novas

tecnologias

de

informação e comunicação, bem como recursos didáticos para apoiar a educação de
alunos surdos ou com deficiência auditiva.
Conforme disposto no artigo 21 do Decreto nº 5.626/2005, o Centro Universitario
ITOP incluiu em seu quadro o tradutor e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa,
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para viabilizar o acesso à comunicação, à informação e à educação de alunos surdos.
Esse profissional atua:
a)

nos processos seletivos para os cursos no Centro Universitario ITOP;

b)

nas salas de aula para viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos

e conteúdos curriculares, em todas as atividades didático-pedagógicas;
c)

no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim do Centro

Universitario ITOP.
Além disso, como garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com
deficiência auditiva e buscando assegurar aos alunos surdos ou com deficiência
auditiva o acesso à comunicação, à informação e à educação, em conformidade com o
artigo 23 do Decreto nº 5.626/2005,

o Centro Universitário ITOP proporciona aos

alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS - Língua Portuguesa em
sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e
tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação. Para
os professores é proporcionado acesso à literatura e informações sobre a
especificidade linguística do aluno surdo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais LIBRAS foi inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério e no curso de Fonoaudiologia. Nos demais
cursos superiores, é oferecida como componente curricular optativo.
O Centro Universitário ITOP, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005,
garante às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos.
O Centro Universitário ITOP coloca à disposição de professores, alunos,
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que
permitem o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de
condições com as demais pessoas.
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O Centro Universitário ITOP garante proteção dos direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista, conforme o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012.
Nos termos do Decreto nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014, que regulamenta
a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é dever do
Estado, da família, da comunidade acadêmica e da sociedade assegurar o direito da
pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional
inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil
até a educação superior.
O direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação é
assegurado pelo Centro Universitário ITOP, sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
Dessa forma, o Centro Universitário ITOP não recusa a matrícula de aluno com
transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência.
Visando assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista o acesso e
permanência no ensino superior, o Centro Universitário ITOP adota as seguintes
estratégias:
•

Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do

estudante no contexto acadêmico, para possibilitar a construção de processos de
significação da experiência acadêmica;
•

Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por

meio da antecipação da organização das atividades de recreação, alimentação e
outras, inerentes ao cotidiano acadêmico;
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•

Organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada

com os demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais
como: horário reduzido, aula em espaços separados;
Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem
como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à
informação e à educação. Para os professores é proporcionado acesso à literatura e
informações sobre a especificidade linguística do aluno surdo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais LIBRAS foi inserida como componente curricular obrigatório nos cursos de formação de
professores para o exercício do magistério e no curso de Fonoaudiologia. Nos demais
cursos superiores, é oferecida como componente curricular optativo.
O Centro Universitário ITOP, em conformidade com o Decreto nº 5.626/2005,
garante às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos
processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos.
O Centro Universitário ITOP coloca à disposição de professores, alunos,
funcionários portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que
permitem o acesso às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de
condições com as demais pessoas.
O Centro Universitário ITOP garante proteção dos direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista, conforme o disposto na Lei nº 12.764, de 27 de
dezembro de 2012.
Nos termos do Decreto nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014, que regulamenta
a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é dever do
Estado, da família, da comunidade acadêmica e da sociedade assegurar o direito da
pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional
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inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil
até a educação superior.
O direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação é
assegurado pelo Centro Universitário ITOP, sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional
sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.
Dessa forma, o Centro Universitário ITOP não recusa a matrícula de aluno com
transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência.
Visando assegurar às pessoas com transtorno do espectro autista o acesso e
permanência no ensino superior, o Centro Universitário ITOP adota as seguintes
estratégias:
•

Superação do foco de trabalho nas estereotipias e reações negativas do

estudante no contexto acadêmico, para possibilitar a construção de processos de
significação da experiência acadêmica;
•

Mediação pedagógica nos processos de aquisição de competências, por

meio da antecipação da organização das atividades de recreação, alimentação e
outras, inerentes ao cotidiano acadêmico;
•

Organização de todas as atividades acadêmicas de forma compartilhada

com os demais estudantes, evitando o estabelecimento de rituais inadequados, tais
como: horário reduzido, aula em espaços separados;

•

Reconhecimento da IES como um espaço de aprendizagem que

proporciona a conquista da autonomia e estimula o desenvolvimento das relações
sociais e de novas competências, mediante as situações desafiadoras;
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•

Adoção de parâmetros individualizados e flexíveis de avaliação

pedagógica, valorizando os pequenos progressos de cada estudante em relação a si
mesmo e ao grupo em que está inserido;
•

Interlocução permanente com a família, favorecendo a compreensão dos

avanços e desafios enfrentados no processo de formação, bem como dos fatores extra
acadêmicos que possam interferir nesse processo;
•

Intervenção pedagógica para o desenvolvimento das relações sociais e o

estímulo à comunicação, oportunizando novas experiências ambientais, sensoriais,
cognitivas, afetivas e emocionais;
•

Identificação

das

competências

de

comunicação

e

linguagem

desenvolvidas pelo estudante, vislumbrando estratégias visuais de comunicação, no
âmbito da educação acadêmica, que favoreçam seu uso funcional no cotidiano
acadêmico e demais ambientes sociais;
•

Interlocução com a área clínica quando o estudante estiver submetido a

tratamento terapêutico e se fizer necessária a troca de informações sobre seu
desenvolvimento;
•

Flexibilização mediante as diferenças de desenvolvimento emocional,

social e intelectual dos estudantes com transtorno do espectro autista, possibilitando
experiências diversificadas no aprendizado e na vivência entre os pares;
•

Acompanhamento das respostas do estudante frente ao fazer pedagógico

da academia, para a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de
competências, considerando a multiplicidade de dimensões que envolvem a
alfabetização, a resolução das tarefas e as relações interpessoais, ao longo da
escolarização;
•

Aquisição

de

conhecimentos

teóricos-metodológicos

da

área

da

Tecnologia Assistiva, voltada à Comunicação Alternativa/Aumentativa para estes
sujeitos;
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•

Planejamento e organização do atendimento educacional especializado

considerando as características individuais de cada estudante que apresenta
transtornos do espectro autista, com a elaboração do plano de atendimento objetivando
a eliminação de barreiras que dificultam ou impedem a interação social e a
comunicação.
Tecnologia

Assistiva é

uma área do conhecimento,

de característica

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida,
visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.
Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação,
interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, o Centro Universitário
ITOP disponibilizará acompanhante especializado no contexto acadêmico, nos termos
do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

9.1.6 Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro
autista.1
O Centro Universitário ITOP prevê diversas práticas educacionais que
favorecerá a adaptação dos indivíduos autistas na vida social, diminuindo o sofrimento
de suas famílias, e capacitação de profissionais especializados para atender esta
comunidade e, assim, cumprir as exigências determinadas na Lei nº 12764/2012,
referente aos direitos da Pessoa com transtorno do Espectro Autista ou qualquer outro
tipo de deficiência. Adicionalmente, a Instituição possui Política própria para o
atendimento de indivíduos autistas.
1

Conforme disposto na Lei n° 12.764, de 27 de Dezembro de 2012.
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A política de inclusão de alunos portadores de transtorno do espectro autista da
IES é desenvolvida no âmbito do tripé ensino- pesquisa- extensão, através de ações
educativas, pesquisas, palestras informativas, desenvolvimento de mecanismos
facilitadores de aprendizagem, entre outros, desenvolvidas de forma a contemplar as
principais dificuldades apresentadas pelo portador do autismo e suas características, a
saber:
VI. Acadêmicas: Limitações ou alterações na maneira como pessoas com autismo
respondem aos estímulos, apresentando tendência a prestar atenção em detalhes o
que torna difícil o estabelecimento de relações entre as partes e o todo. Outras
características são a rigidez dos pensamentos e pouca flexibilidade no raciocínio,
demonstrada pela dificuldade que autistas apresentam em criar coisas novas, fazer um
raciocínio inverso, dar sentido além do literal, associar palavras ao seu significado,
compreender a linguagem falada e generalizar a aprendizagem;
VII. Interações sociais: São inábeis em entender regras complexas de interação
social; parecem ingênuos, podem não gostar de contatos físicos, dificuldade em manter
contato visual, não entendem brincadeiras, ironias ou metáforas, pouca habilidade para
iniciar e manter conversações, comunicação pobre;
VIII. Interesse restrito: Tendem à ‘leitura’ implacável nas áreas de interesse e
perguntam insistentemente sobre os mesmos; dificuldade para avançar nas idéias;
seguem suas próprias inclinações; às vezes recusam-se a aprender qualquer coisa
fora de seu campo de interesse;
IX. Fraca concentração: Frequentemente desligados e distraídos por estímulos
externos; são meio desorganizados e tem dificuldade para sustentar o foco nas
atividades de sala de aula; perdem materiais e compromissos escolares;
X. Vulnerabilidade emocional: São inábeis para enfrentar as exigências de uma
sala de aula. São frequentemente estressados devido à sua vulnerabilidade.
Frequentemente são autocríticos e não toleram erros. Reações de raiva são comuns
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em situações de frustração e estresse; Insistências com semelhanças e padrões: Não
aceitam muito bem mudanças de padrões definidos.

É importante ressaltar que os Transtornos do Espectro Autista (TEA)
apresentam uma ampla gama de severidade e prejuízos, ou seja, há uma grande
heterogeneidade na apresentação fenotípica do TEA, tanto com relação à configuração
e severidade dos sintomas comportamentais, o que torna imperativo uma avaliação
específica de cada caso, antes do planejamento das ações a serem adotadas para
cada aluno.
Contudo, diante de uma preocupação constante em promover a democratização
do ensino e destacar, neste caso específico, ações de inclusão do aluno portador do
transtorno do espectro autista, a IES pretende desenvolver ou consolidar as seguintes
ações:
I.

Promover palestras educativas acerca do tema;

II.

Favorecer a cooperação e envolvimento entre os alunos e demais profissionais
da instituição;

III.

Sensibilizar a comunidade acadêmica sobre as dificuldades e potencialidades
dos alunos portadores de autismo;

IV.

Promover aceitação da diversidade evitando comportamentos preconceituosos
comumente percebidos na sociedade;

V.

Desenvolver possibilidades de interação, socialização e construção do
conhecimento, de forma a favorecer a aprendizagem e construção da autonomia
de pessoas com autismo na realização de atividades acadêmicas;

VI.

Disseminar em campanhas publicitárias internas e externas a intensa atuação
da IES quanto à acessibilidade, de forma a ampliar o reconhecimento por parte
da comunidade acadêmica e local como uma instituição que promove a
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acessibilidade e, portanto, minimiza as discriminações que ainda persistem no
âmbito social;
VII.

Fomentar projetos de pesquisa que visem investigar a acessibilidade do aluno
com autismo na Educação Superior;

VIII.

Intensificar palestras, oficinas, capacitações que adotem a temática da
convivência, do respeito, da diversidade entre pessoas com e sem autismo;

IX.

Atualizar os Projetos Político-pedagógicos dos Cursos de graduação quanto às
políticas de acessibilidade ao aluno autista, como forma de documentar as
ações desenvolvidas, bem como estimular a reflexão e informar o corpo docente
e técnico-administrativo dessas ações.
Para efetivação das ações pedagógicas de inclusão de alunos portadores de

autismo, a IES contará com o apoio e acolhimento do Núcleo de Apoio ao Docente e
ao Discente (NADD), órgão institucional de desenvolvimento do corpo docente e
discente. O NADD trabalhará em parceria com as coordenações de curso, elaborando
e implantando estratégias para este desenvolvimento.
O apoio ao docente desenvolvido pelo NADD visa fornecer suporte didáticopedagógico, desenvolvendo-os para melhor desempenho de suas ações. Assim,
focam-se os trabalhos pedagógicos de acessibilidade de forma integrada e mais eficaz.

9.2

Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos, Externos
e à Produção Discente.
O Centro Universitário ITOP possui um programa de apoio à participação de

alunos em eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como: cursos,
programas de capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários, projetos de
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voluntariado, dispensa de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba
específica no seu orçamento para essas atividades.
Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, importância e
viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são encaminhados à
Coordenação Acadêmica para adequação orçamentária e operacionalização, em
conjunto com os proponentes. No caso de apresentação
de trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve
apresentar previamente à Coordenação Acadêmica, para aprovação, e posteriormente
poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso.
A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar trabalhos de
conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. Além disso,
dispõem de acesso livre à internet e os alunos podem utilizar o site onde há um espaço
para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de extensão.

9.3

Programa de Bolsas e Financiamento Estudantil

O

Programa

de

Bolsas

do

Centro

Universitário

ITOP,

está

voltado

especificamente para a capacitação de recursos humanos e para o fomento à
pesquisa.
O programa opera com base em um eficaz instrumento de estímulo aos agentes
dos processos de ensino, pesquisa e extensão.
Todas as concessões de bolsas, em suas diferentes modalidades, são
concedidas impessoalmente, segundo critérios estabelecidos na Política de Concessão
de Bolsas e Financiamento Estudantil.
São objetivos principais do programa de bolsas:
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I - Apoiar a capacitação do corpo docente e discente, para a busca da
excelência nos cursos de graduação e atendimento às disposições legais pertinentes;
II

- Estimular a participação discente necessária à implantação e/ou

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão;
III

- Viabilizar a implantação de programas de pós-graduação stricto

sensu;
IV - Contribuir para a elevação e manutenção dos padrões institucionais de
qualidade almejados pelos processos de autoavaliação e de avaliação externa;
V - Favorecer a dedicação dos discentes enquanto requisito importante para a
qualidade do ensino e da pesquisa e condição para a formação continuada.

Estão previstas no Centro Universitário ITOP diversas modalidades de bolsas.
Cada modalidade de bolsa conta com critérios próprios para solicitação, concessão e
renovação. Os critérios são definidos de acordo com as características de cada bolsa,
condicionados ao equilíbrio financeiro e aos interesses acadêmico-pedagógicos da
instituição. As solicitações para as diversas modalidades de bolsas ocorrem de acordo
com o calendário acadêmico da Instituição.

9.4 Programa de Atendimento para Alunos em Mobilidade
Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é o processo que possibilita ao
discente matriculado em uma instituição de ensino estudar em outra e, após a
conclusão dos estudos, a emissão de atestado de comprovante de estudos, obter o
registro em sua instituição de origem.
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O

Centro

Universitário

ITOP

entende

por

Mobilidade

Acadêmica

e

Internacionalização o processo pelo qual o aluno desenvolve atividades em instituição
de ensino distinta da que vem mantendo vínculo acadêmico seja ela pertencente ao
Sistema Federal de Ensino Brasileiro seja de instituição estrangeira.
Podem ser consideradas Instituições parceiras aquelas com a qual a IES possui
termo de cooperação (ou similar) devidamente celebrado.
São

consideradas

como

atividades

de

Mobilidade

Acadêmica

e

Internacionalização aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e/ou cultural,
como cursos, estágios e pesquisas orientadas que visem à complementação e ao
aprimoramento da formação do estudante da graduação.
É permitido o afastamento temporário do estudante regularmente matriculado no
Centro Universitário ITOP, para estudar em outra instituição de ensino nacional e
estrangeira, prevendo que a conclusão do curso se dê na instituição de origem. São
finalidades da Mobilidade Acadêmica:
I.

Promover a mobilidade estudantil como forma de integração entre as

comunidades nacional e internacional, visando o compartilhamento e a difusão de
conhecimentos que favoreçam a qualificação do aluno;
II.

Proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional

humana do aluno de graduação, por meio da vivência de experiências educacionais em
instituições de ensino nacionais e estrangeiras;
III.

Promover a interação do estudante com diferentes culturas, ampliando

a visão do mundo e o domínio de outro idioma;
IV.

Favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento crítico

do aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento humano e profissional;
V.

Estimular a cooperação técnico-científica e a troca de experiências

acadêmicas entre alunos, professores e instituições nacionais e internacionais;
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

239

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

VI. Dar crédito à educação global, ao rompimento das barreiras geográficas do
ensino e na saudável troca de saberes e experiências como complemento a formação
profissional e acadêmica de alunos e colaboradores;
VII. Contribuir para o processo de internacionalização do ensino de graduação
das Instituições de Ensino pertencentes a Mantenedora.

9.5

Programa de Acompanhamento dos Egressos
O Centro Universitário ITOP valoriza a experiência dos profissionais que estão

passando pelo ambiente acadêmico e que, após sua formação, possam contribuir com
a visão das condições de mercado de trabalho, das exigências em relação aos
conhecimentos,

às

competências

e

às

habilidades

profissionais.

Assim,

o

acompanhamento de egressos representa renovação institucional que, a partir do
contato com ex-alunos, suas realidades pessoais, acadêmicas e profissionais,
apreendem dados significativos do contexto profissional de cada curso, para a
atualização e o enriquecimento do ensino de Graduação e Pós-Graduação, da
pesquisa e da extensão.
O Programa de Acompanhamento tem como objetivo estreitar o relacionamento
entre a Instituição e seus ex-discentes, desencadeando ações de aproximação, contato
direto e permanente, por meio de todas as formas de comunicação possíveis e viáveis.
Para tanto, são adotadas algumas ações, tais como:
• Criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos;
• Criação de espaço no site para que os egressos possam se cadastrar, a fim
de manter um diálogo constante com a instituição, oferecendo um espaço de debates
sobre sua vida profissional e atuação social;
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• Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos,
atividades e oportunidades oferecidas pelo Centro Universitário ITOP, a fim de
promover um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos.
Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar
uma linha permanente de estudos e análises sobre discentes egressos, a partir das
informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da
formação do profissional para o mercado de trabalho.
O Centro Universitário ITOP busca desde logo atender as diretrizes da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se refere
às políticas de avaliação dos estudantes, incluindo os ex-alunos. Para tanto, dispõe de
um setor que é responsável por orientar, desenvolver e encaminhar ex-alunos para o
mundo do trabalho.
O acompanhamento ao egresso objetiva coletar informações sobre atuação na
área, levantamento dos empregadores e profissionais liberais, campos de atuação,
principais demandas do mercado e principais deficiências na formação, entre outros.
Para este acompanhamento, o Centro Universitário ITOP se utiliza de
mecanismos adequados para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação
recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles,
para estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida.
Ademais, a opinião dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar o plano e
os programas e a existência de atividades de atualização e formação continuada para
os egressos.
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10

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO

Em consonância com as orientações nacionais acerca da função social das
instituições de ensino superior no que diz respeito à inclusão dos cidadãos, o Centro
Universitário ITOP abraça a causa e apoia o desenvolvimento de ações nesta área
com o envolvimento de seus alunos, professores e funcionários. Essas ações podem
ser de caráter permanente ou eventual.
A coerência institucional com relação às suas ações de responsabilidade social
é considerada como ações de inclusão social, de defesa do meio ambiente, do
patrimônio cultural e da produção artística. No âmbito da inclusão social, são
apresentadas as políticas institucionais para ampliar o acesso de pessoas vulneráveis
do ponto de vista socioeconômico, assim como garantir a sua permanência.
Diante do quadro de alta vulnerabilidade social na qual a instituição está
inserida, implementar-se-á projetos de cursos técnicos iniciais, de aprimoramento e
profissionalizantes gerenciados por ela própria e em parceria com a classe
empresarial, organizações não governamentais sem fins lucrativos e órgãos públicos
de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Os cursos ofertados são
alicerçados nas demandas do setor produtivo, garantindo ao profissional qualificado
posto de trabalho e a inclusão social do jovem com vulnerabilidade social.
A responsabilidade social, considerada, especialmente, no que se refere à sua
contribuição em relação à inclusão social, é refletida na transferência de conhecimento
e importância social de ações e impactos de atividades científicas, técnicas e culturais
para o desenvolvimento regional e nacional, nas ações voltadas ao desenvolvimento
da democracia, na promoção da cidadania, de atenção a setores sociais excluídos, nas
políticas de ação afirmativa; no incentivo e apoio ao voluntariado; ao apoio e
financiamento de estudos para alunos carentes.
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Em coerência com o Programa a Responsabilidade Social, por estar inserida na
busca pelo desenvolvimento sustentável, é trabalhada na formação de profissionais, no
desenvolvimento de atividades de investigação científica, na difusão de conhecimentos
e na vocação regional e comunitária por meio de ações de extensão. Engloba a sua
gestão, os docentes, os discentes, os funcionários e todas as atividades acadêmicoadministrativas, onde, consequentemente, traz resultados para a comunidade em geral.
Assim, o Centro Universitário ITOP, em continuidade, almeja ampliar projetos de
excelência para a inclusão social dirigida ao público interno e externo afirmando seu
compromisso com a transformação social e melhoria da qualidade de vida das pessoas
da comunidade local e regional.

10.1 Relações do Centro Universitário ITOP com a Sociedade,
Setor Público, Setor Privado e Mercado de Trabalho

10.1.1 Programas Institucionais e Financiamentos de Estudos
O Centro Universitário ITOP disponibiliza programas de benefício estudantil.
Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados nos cursos desta
instituição. Disponibiliza-se ao discente do Centro Universitário ITOP diversas fontes de
financiamento e bolsas.

FIES
Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Enem (Exame Nacional
do Ensino Médio) e obtido nota média maior do que 450 pontos nas provas, além de
nota superior a zero na redação.
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Além disso, o requisito de renda do FIES estabelece que, para concorrer ao
financiamento, o estudante precisa comprovar rendimento familiar bruto mensal de até
três salários mínimos por pessoa.

PROUNI
Concorrem os estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede
particular na condição de bolsistas integrais da própria escola, assim como estudantes
com deficiência. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda
familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas
parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por
pessoa.
Para se inscrever no Programa Universidade para Todos é preciso ter
participado do Enem do ano anterior e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das
notas do Exame. É preciso, ainda, ter obtido nota na redação que não seja zero.

10.1.2 Inclusão Social e Educação Inclusiva
O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades Educacionais
Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a importância do
fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva. Esta concepção
pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas institucionais no âmbito
pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, condições plenas de
participação e aprendizagem no âmbito da IES.
No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz respeito
aos dispositivos legais e normativos, o Centro Universitário ITOP promove a inclusão
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plena, identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo
metas e identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou
culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades encontradas.
O Centro Universitário ITOP desenvolve ações de formação continuada para a
inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove acessibilidade aos
acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais identificando as várias
formas de deficiência, dificuldades de aprendizagem, transtornos, assim como
habilidades/ superdotação de seu corpo discente.
Direciona o atendimento necessário aos PNEs quanto a organização de práticas
inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, durante a
realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a acessibilidade em
todo o processo, desde o planejamento até execução.

10.2 Atividades em Defesa do Meio Ambiente, Preservação da
Memória Cultural, da Produção Artística e do Patrimônio
Cultural
Para as ações de defesa do meio ambiente, da memória cultural e da produção
artística, são apresentados os programas e projetos da extensão nestas áreas
específicas visando o envolvimento da comunidade acadêmica independente do curso
no qual o estudante ou professor estejam diretamente associados. Esta é uma ação de
formação humana e cidadã e por isso extrapola as limitações de ação dos cursos e os
muros da instituição.
Para evidenciar o acompanhamento destas ações e políticas, são descritas as
estruturas administrativas e operacionais capazes de gerir os projetos e ações que
estão comprometidos com a missão, visão e valores institucionais do Centro
Universitário ITOP.
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10.3 Políticas Institucional para Educação a Distância (EAD)
Com a publicação da PORTARIA Nº 2.117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019, que
dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em
cursos de graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior - IES
pertencentes ao Sistema Federal de Ensino, o Centro Universitário ITOP criou o NEAD
(Núcleo de Educação a Distância), para coordenar a as atividades que serão
desenvolvidas na modalidade EAD.
“Considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal
qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis,
entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da
educação que estejam em lugares e tempos diversos” (MEC, 2017).

A concepção da Política para EaD adotada pela Instituição abrange todas as
disciplinas ofertados na modalidade de Educação a Distância dos Cursos dos
Presenciais de Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de
Tecnologia, do Centro Universitário ITOP e é coerente com as bases legais, e
encontra-se em conformidade com este PDI e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
resultando da construção de um processo educativo fortemente baseado em novas
tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-based, tendo objetivos a
garantia do alinhamento entre a base tecnológica institucional com o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e o Plano de
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Desenvolvimento Institucional (PDI); o estabelecimento de responsabilidades e
definições das disciplinas praticados na modalidade a distância, em consonância com o
PDI e com a legislação vigente, em prol da formação do estudantes conforme descrito
no PPC; e o estabelecimento de critérios e condições de oferta dos cursos nos polos
de apoio às atividades presenciais.
A Política para Modalidade EaD estabelece como diretrizes a garantia do
processo educativo mediante aprendizagem colaborativa e significativa mediada por
docentes, por meio das TIC’s; a possibilidade de uma relação de aprendizagem que
supere as dimensões de espaço/tempo e que desenvolva competências, habilidades e
atitudes necessárias para a formação dos futuros profissionais, respeitando a
autonomia do estudante para estudar e o exercício constante de articulação entre
teoria e prática, currículo e vida profissional; a priorização do uso da metodologia ativa
nas disciplinas oferecidos na modalidade de EaD; o incentivo à mediação didáticopedagógica com a participação ativa pela busca do conhecimento por meio de
experiências reais ou simuladas, com o objetivo de desenvolver a capacidade de
resolver problemas com sucesso; e a fundamentação nos seguintes pilares
pedagógicos:
•

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

•

estudo colaborativo: a interação e socialização de conhecimentos
construídos nas

•

disciplinas permitem uma troca constante entre estudantes e docentes;

•

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

estudo mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de
participação

e

interação

na

construção

do

conhecimento

e,

consequentemente, melhores resultados de aprendizagem e de pesquisa.
São assegurados, ainda, pela política em questão, a potencialização do
processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a distância por meio de
mecanismos efetivos de interação e comunicação que permitem executar em
profundidade o PPC; a garantia da acessibilidade digital e comunicacional; garantia da
cooperação entre seus usuários: coordenadores, docentes e estudantes, por meio do
acesso aos seus recursos didáticos 24 horas, 7 dias da semana, com segurança do
registro de seus dados; e a padronização dos canais de interação e comunicação em
todas as disciplinas, facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e
seus recursos e do modelo educacional operado.

Ademais, a Política para a Modalidade EaD estabelece, também, a prestação de
suporte pedagógico aos estudantes; provimento de atendimento psicopedagógico
àqueles com deficiências ou necessidades especiais; a garantia, no processo de
avaliação institucional, da avaliação periódica da oferta de disciplinas EaD e das TIC’s
utilizadas, pelos estudantes e equipe pedagógica; e a disposição de base tecnológica
alinhada com os projetos pedagógicos dos cursos, observando a formação pretendida
para os discentes e considerando as condições reais da localidade de oferta.
Destaca-se que a base tecnológica do Centro Universitário ITOP está alinhada
com o projeto pedagógico, observando a formação pretendida para os discentes e
considerando as condições reais da localidade de oferta.
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Outrossim, a política em pauta estipula as diretrizes para implementação de
apoio às atividades presenciais; as responsabilidades – do estudante, da Instituição, do
corpo docente e tutorial, do NEAD, da equipe multidisciplinar, da equipe de tecnologia
educacional, da equipe de Design Educacional, da Equipe de Produção de Materiais
Didáticos e de Apoio às Atividades Presenciais; e as definições – das disciplinas
ofertados na modalidade a distância em cursos presenciais, dos cursos ofertados na
modalidade a distância em cursos presenciais, das concepções metodológicas para
oferta de disciplinas modalidade a distância dos curso presenciais, dos Recursos
Tecnológicos e Didáticos, do acompanhamento e formação dos estudantes, do Núcleo
de Educação a Distância – NEAD, do planejamento de oferta de novas disciplinas na
modalidade de educação a distância, apoio às atividades presenciais e das atribuições
do corpo docente e tutorial.
No ensino de graduação presencial ministrado na distância - EaD, o Centro
Universitário ITOP irá utilizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem EORBET LIFE
EDUCACIONAL, para a realização dos cursos de graduação, todos com os seus
projetos pedagógicos elaborados nos termos de suas respectivas diretrizes curriculares
nacionais.

10.3.1 Política de Controle de Produção e Distribuição de Material
Didático

As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância utilizam
materiais previamente concebidos, denominados referenciais e complementares,
detalhados no Projeto Pedagógico. Todos esses materiais são disponibilizados
integralmente no formato eletrônico no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Eorbit life)
previamente ao início das aulas. Seus processos de produção e disponibilização on_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

249

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

line estão formalizados, com indicadores bem definidos. Desta forma, a Política de
Controle de Produção e Distribuição de Material Didático abrange todas as disciplinas
dos Cursos Presenciais ofertados na modalidade de Educação a Distância de
Graduação (Licenciatura e Bacharelado) e Cursos Superiores de Tecnologia, do Centro
Universitário ITOP tem como objetivos o estabelecimento das diretrizes da produção de
materiais didáticos das disciplinas ofertadas na modalidade de educação a distância e
o estabelecimento das diretrizes, responsabilidades e definições sobre a destruição
dos materiais.
A referida política estabelece como diretrizes a elaboração dos materiais
instrucionais a partir dos Planos de Ensino das disciplinas, alinhados aos Projetos
Pedagógicos dos Cursos; a implantação de equipe multidisciplinar, composta pelos
Docentes Autores do Plano de Ensino, por Especialistas em Qualidade Acadêmica, por
Especialistas em Regulação e Suporte Acadêmico e pela equipe técnica de produção
EaD (webdesigners, desenhistas gráficos, equipe de revisores, equipe de vídeo, etc.),
responsável pelo sistema de produção e distribuição do material didático; a definição,
por meio de equipe multidisciplinar, dos elementos basilares dos materiais referenciais;
e a validação dos materiais referenciais, considerando uma linguagem inclusiva, área
de abrangência, coerência teórica e acessibilidade metodológica, comunicacional e
instrumental, além das orientações e indicações para a organização dos materiais
complementares disponibilizados aos estudantes.
Previsto na política em questão a garantia de mecanismos efetivos de interação
e comunicação que permitem executar em profundidade o Projeto Pedagógico do
Curso; a garantia de estratégias de acessibilidade digital e comunicacional; a
possibilidade da cooperação entre seus usuários: coordenadores, docentes, tutores e
estudantes, assegurando acesso aos seus recursos didáticos 24 horas, 7 dias por
semana, com segurança do registro de seus dados; a disponibilização de mecanismos
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de comunicação e interação, tais como: trilhas de aprendizagem, avisos semanais,
SMS, e-mail, Fórum Fale com o(a) Professor(a)/Tutor(a), contatos, telefone,
comunidade do curso, Fórum Temático, webconferência, blog, wiki e encontros
presenciais; e a disponibilização do material didático por diferentes mídias, suportes e
linguagens.
O Centro Universitário ITOP assegura por meio da sua Política de Controle de
Produção e Distribuição de Material Didático o apoio à produção de material autoral
pelo corpo docente; a padronização dos canais de disponibilização em todas as
disciplinas, facilitando a familiarização dos estudantes com o AVA (Eorbit Life) e seus
recursos; e a produção e distribuição do material didático composto por material
referencial e complementar, sendo: o material referencial composto pelo conteúdo de
referência da disciplina, desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em
formato de livro eletrônico e objetos de aprendizagem; e o material complementar
composto por conteúdos criados ou selecionados pelos docentes e tutores para auxiliar
os estudantes na compreensão do material referencial. Trata-se de uma seleção de
materiais de apoio, em diferentes formatos, reunindo sugestões de leituras
complementares, arquivos sonoros, vídeos, softwares, ilustrações, entrevistas,
indicações de sites, sugestões de filmes e softwares. Seu principal objetivo é
contextualizar e estimular o aprofundamento no tema de estudo.
Visando o material utilizado a política em pauta, ratifica a organização dos livros
eletrônicos respeitando os conteúdos previstos nas ementas das disciplinas e seu
respectivo Plano de Ensino; a disponibilização de livros eletrônicos com predominância
da linguagem dialógica e a concepção andragógica e significativa, relacionando os
conteúdos ao cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas; a disponibilização
de variados objetos de aprendizagem que destacam conceitos, reforçando ideias
contidas no livro eletrônico, tais como ilustração, animação, vídeo, arquivo sonoro,
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game etc.; e o favorecimento de objetos de aprendizagem que têm como objetivo
principal proporcionar a interação.
Outrossim, a própria política assegura o atendimento à demanda do sistema de
controle de produção e distribuição de material didático, a viabilização do plano de
atualização do material didático que atenda à dinamicidade do processo e considere
além da atualização curricular e dos Planos de Ensino, a evolução dos materiais
referenciais e complementares, bem como de suas ferramentas; a utilização de
inúmeras estratégias, adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais
diferentes áreas; e a divulgação dos planos de ensino são divulgados aos estudantes
antes do início das aulas.
Adicionalmente, a referida política estipula as responsabilidades – do estudante,
da Instituição, do corpo docente e tutorial, do NEaD, da equipe multidisciplinar, da
equipe de tecnologia educacional, da equipe de Design Educacional, da Equipe de
Produção de Materiais Didáticos e de Apoio às Atividades Presenciais -; as definições
– da concepção e Elaboração dos Materiais Didáticos Definições contemplando o
material referencial e complementar, do Sistema de Controle e Produção dos Materiais
Didáticos, da Distribuição dos Materiais Didáticos, dos Recursos Tecnológicos e
Didáticos, dos Aspectos de Acessibilidade Digital e do Plano de atualização do material
didático -; e o fluxo de produção de materiais.

10.3.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA que permite estruturar o modelo
pedagógico para modalidade a distância no Centro Univertário ITOP é o Eorbit Life. A
plataforma é considerada líder mundial em e-learning e destaca-se pela sua
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flexibilidade pedagógica, amplitude de funções e pelas suas características simples e
intuitivas para o aprendizado à distância e o apoio ao ensino presencial.
O Eorbit Life é utilizado por vários IES e é referência em Plataforma Educacional
Educação . Sua escolha se valeu pela viabilidade de integração com o sistema
acadêmico-financeiro (SAF) e pela acessibilidade e escalabilidade. Nesse sentido, a
plataforma assegura a regularidade de registros acadêmicos, garante o acesso às
pessoas com deficiências e suporta um grande número de cursos e usuários
simultâneos, além de oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos em
diferentes formatos e sob diferentes condições adaptáveis.
Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais, dispostos nas
políticas institucionais para educação a distância e alinhados com o uso de
metodologias ativas, o Eorbit Life,
foi customizado e estruturado com recursos de comunicação, interação,
aprendizagem, avaliação e acompanhamento, também favorecida a utilização de
recursos para realização e entrega de atividades individuais e coletivas, com os
respectivos registros de participação dos alunos, de acompanhamento dos docentes e
de exibição de resultados de avaliação, viabilizando o uso das funções gerenciais
importantes para correção de quaisquer desvios eventuais.
Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Eorbit Life constituindo o
ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a distância. Há oferta
frequente de programas de capacitação para uso do Eorbit Life em diferentes níveis.
Todos os docentes utilizam, em graus variados, o ambiente virtual de aprendizagem.
Essa possibilidade alinha a velocidade de comunicação e acesso às informações aos
padrões de exigência atuais do perfil dos alunos.
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Com vistas a garantir acessibilidade, há ferramentas que contribuem com o
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comunicação e superação
metodológica, dos alunos com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão
disponíveis no próprio Eorbit Life o ProDeaf, software de tradução de texto e voz para
LIBRAS - Linguagem Brasileira de Sinais, que possibilita a comunicação entre os
surdos e ouvintes, facilitando a troca de experiências com a comunidade surda, e o
NVDA, que possibilita a comunicação com o deficiente visual por meio da síntese de
voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais. Tais aplicativos
impactam

diretamente

no desenvolvimento dos alunos,

proporcionando

uma

independência nos estudos, motivação e interação entre os docentes, discentes e
tutores.
As práticas de avaliação institucional e o constante processo de atualização
tecnológica, favorecidos pela Eorbit Life para o Centro Universitário ITOP, permite
ações permanentes de melhoria contínua. Além disso, o Eorbit Life passa por
avaliações em âmbito mundial, que resultam em atualizações que viabilizam a melhoria
contínua da plataforma, impactando positivamente na atuação dos tutores, docentes e
discentes.
Docentes e tutores são os atores que mais interagem com os alunos no Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), daí a importância de terem formação acadêmica na
área da disciplina; conhecimento especializado dos temas abordados; e disposição
didática para a EAD, o que engloba o uso adequado de estratégias de metodologias,
de comunicação e de relacionamento, além do próprio domínio de uso do Eorbit Life.
Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências,
docentes e tutores são capacitados para atuar em EAD e para utilizar o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). Essa capacitação orientada para fins educacionais
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contempla: TICs; potencialidades da Internet, incluindo ferramentas e recursos web
disponíveis; especificidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); estratégias
para o processo de ensino-aprendizagem; e indicadores de qualidade na modalidade
EAD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico
e pedagógico e têm oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas, o que
facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso
acadêmico dos alunos.
Todas as disciplinas oferecidas no Centro Universitário ITOP contam com acesso
à Unidade Web (Eorbit Life) constituindo o ambiente virtual de apoio às aulas
ministradas não apenas presencialmente, mas também a distância.
Para cada unidade de estudo, são propostas atividades objetivas, com feedback
imediato, além da possibilidade de atividade dissertativa multidisciplinar, visando a
articulação dos conteúdos e o desenvolvimento de habilidades, conforme os objetivos
de aprendizagem determinados.
Além disso, a instituição entende que é a integração de diferentes mídias que
permite a construção dos cenários mais propícios à aprendizagem, oportunizando a
construção do conhecimento de uma maneira envolvente, a qual propulsiona a procura
do crescimento individual e do grupo.
O Autoatendimento do Aluno é a sala de aula virtual aonde estão as ferramentas
e os recursos necessários para a sua aprendizagem. Cada unidade engloba conteúdos
e atividades que fundamentam a disciplina on-line. São elas:
Fóruns: locais reservados para o aprendizado colaborativo, nos quais poder-seá debater com colegas e o tutor sobre os temas e as questões que constam na
disciplina em questão. São visíveis todas as trocas de mensagens enviadas, assim
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como quem as enviou, com data e horário. Além disso, é enviado um e-mail a cada
nova mensagem postada no fórum.
Quiz: são perguntas e respostas referentes à unidade em questão, para permitir
ampliar seus estudos.
Game: trata-se de um jogo disponível para exercitar ainda mais os
conhecimentos adquiridos.
Vídeo: trata-se de um resumo da disciplina em forma de animação, retomando
os principais conceitos do livro eletrônico estudado. É diferencial na instituição a
utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de ensino e
aprendizagem, por intermédio da utilização dos portais do professor e do estudante, o
docente tem condições de interagir intensamente com o aluno, postando o material
recomendado em sala de aula, como suporte ao processo de aprendizagem, além da
criação de fóruns de discussão, da elaboração de enquetes e do compartilhamento de
conhecimento professor-aluno e aluno-aluno. O docente também conta com a
disponibilidade dos laboratórios de informática e é estimulado, para que o utilize como
forma de familiarizar o aluno ao uso da tecnologia.
A instituição incentiva a utilização de novas tecnologias, como ferramenta
pedagógica - o uso de aparelhos móveis (notebooks, net books, tablet e celulares),
inclusive, para estimular o envolvimento do aluno fora do horário da aula presencial.
Vale assinalar que, com o avanço das tecnologias e em decorrência de atualização dos
PPC, no que se refere às práticas pedagógicas, nossos recursos são adquiridos, de
forma a qualificar os processos de ensino- aprendizagem.

10.3.3 RECURSOS DISPONÍVEIS NA SALA DE AULA VIRTUAL
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1 – BARRA DE IDENTIFICAÇÃO
Nesta barra serão identificados: Cursos, Disciplina e Conteudista. Estando
sempre visível na tela, este recurso permite que o aluno tenha a consciência de qual
conteúdo está acessando, não se perdendo em seu processo de estudo.
2 –AULAS DISPONÍVEIS
No E-ORBIT LIFE EDUCACIONAL – EaD o conteúdo de uma disciplina poderá
ser subdividido em quantas partes forem necessárias, assim, será simples produzir
uma sequência lógica de estudos, orientando melhor os alunos quanto a cada etapa do
seu curso. Na seqüência produzida, se poderá postar conteúdos ou avaliações online,
ou seja, tudo é feito em uma sequência pedagogicamente definida.

É possível que se defina o tempo mínimo de permanência que o aluno deve ficar
em cada etapa, assim, sugere-se que cada fase tenha o tempo mínimo necessário
para que o aluno absorva todo o material disponível, evitando que o mesmo se dirija ao
passo seguinte de forma indiscriminada.

3-BOTÃO SEGUIR
O botão seguir servirá para que o aluno se direcione à próxima etapa do
conteúdo que esteja estudando, neste caso, o estudante só conseguirá executar a
ação deste botão, caso o tempo mínimo definido para a etapa atual esteja concluído.

4-APRESENTAÇÃO EM VÍDEO gravado sobre o conteúdo da aula. Este vídeo
poderá ser do próprio conteudista, ou alguma produção livre que contribua para a
compreensão do assunto discutido.
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5-APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO do conteúdo da aula. Este recurso permitirá
que arquivos de áudio sejam gravados e postados aos alunos, possibilitando assim, a
compreensão do material exposto, também de forma auditiva.

6-DOWNLOAD DE MATERIAL DE APOIO: este material pode ser uma apostila,
artigo, ou qualquer texto de apoio preparado para apresentar o conteúdo do curso.

7-ESPAÇO PARA QUE O ALUNO POSSA PERGUNTAR, questionar ou
informar algo sobre o estudo da aula. As suas mensagens são automaticamente
apresentadas ao lado em um fórum de discussão sobre o tema em debate, e podem
ser respondidas por colegas e tutores.

8-ESPAÇO DE EXIBIÇÃO DAS MENSAGENS postadas no fórum por alunos e
tutores

9-APRESENTAÇÃO DE SLIDES dinâmicos ou estáticos: Este espaço permitirá
que o conteúdo da disciplina seja apresentado em slide Ppt ou Prezi, sendo possível a
inserção de vídeos online, áudios e animações.

10.3.4 OUTROS RECURSOS
Além dos recursos interativos disponíveis na sala de aula online, diversas outras
formas de interação e controle estão disponíveis no sistema, vejamos:

10.3.4.1

CONTROLE DE TEMPO DE RESPOSTA:

Na Educação a Distância o feedback é algo fundamental, desta forma, o EORBIT LIFE EDUCACIONAL – EaD permitirá que o tempo de respostas dos tutores
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aos alunos seja controlado. Assim, caso o tempo estipulado para resposta seja
ultrapassado, a mensagem postada por um aluno segue automaticamente para a
coordenação do curso, possibilitando, desta forma, que as responsabilidades sejam
apuradas, e que o aluno receba em tempo hábil a resposta sobre os seus
questionamentos.

10.3.4.2

FÓRUNS ABERTO, TAREFAS E ENQUETES:

Um fórum aberto, fora do ambiente da sala de aula permite que assuntos
diversos sejam discutidos pela turma, também é recurso do sistema, um espaço para
tarefas online, onde o conteudista apresenta os temos a serem elaborados, define a
data e hora limite para postagem das respostas dos alunos, onde estes deverão fazer
upload dos seus documentos produzidos. Uma ferramenta que permitirá aos
conteudistas realizarem enquetes também compõe o rol de funcionalidades.

10.3.4.3

RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO E DESEMPENHO:

Como forma de colaborar com o processo de gestão, a ferramenta emitirá
diversos relatórios capazes de orientar a gestão do curso e conteudistas quanto à
evolução e desempenho dos alunos. Nestes relatórios, poder-se-á levantar quantos
acessos foram feitos por cada aluno, o conteúdo clicado, a evolução em cada disciplina
e o desempenho nas avaliações online.

10.3.4.4

BANCO DE QUESTÕES:

O banco de questões é a base para as avaliações online aplicadas aos alunos.
Nele as questões poderão ser classificadas por níveis de dificuldade; disciplinas; curso
ou área de interesse. Diversos modelos de respostas são suportados, dentre eles:
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marcação única, múltipla marcação, certo ou errado e discursiva. Neste mesmo
mecanismo, avaliações podem ser montadas manualmente ou por sorteio, onde o
próprio sistema busca as questões de acordo com os parâmetros definidos.

10.3.4.5

CONTROLES DE SECRETARIA:

Os controles de secretaria permitirão a gestão completa do setor da Secretaria
Acadêmica, permitindo o cadastramento de cursos, matrizes curriculares, professores,
alunos, matrículas e todos os demais recursos inerentes ao controle do setor.

10.3.4.6

CONTROLES FINANCEIROS:

Totalmente integrado ao sistema acadêmico, os controles financeiros permitem
a cobrança por meio de boletos bancários e controle de caixa com recebimento via
compensação bancária, presencial ou cartão de crédito. Além dos controles de
cobrança, funções como: controle de contas a pagar e a receber, controle de bolsas,
cobrança de dívidas, negociações, e muitos outros recursos estão disponíveis.
O projeto de educação a distância do Centro Universitário ITOP (EaD/ITOP)
disporá dos seguintes procedimentos pedagógicos:
Livro

Os livros serão disponibilizados
virtualmente na Plataforma prática e
inovadora para acesso ao conteúdo técnico
e científico de qualidade.
Através da plataforma virtual Minha
Biblioteca, Pearson os estudantes terão
acesso rápido e fácil aos títulos acadêmicos
referência de cada disciplina.

Ambiente virtual de aprendizagem

O Ambiente Virtual de Aprendizagem
Plataforma
E-ORBIT
permite
o
gerenciamento de cursos à distância de
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uma forma dinâmica e produtiva por meio
de um modelo de entrega sequencial do
conteúdo a ser apresentado, ordenando,
desta forma, a lógica pedagógica presente
nos planos de ensino de cada disciplina.
Seminários

Serão realizados durante o curso
seminários presenciais que poderão ser
organizados por meio de palestras, minicursos, mesas redondas com o intuito de
ampliar as discussões de interesse mais
geral e integração dos alunos dos
diferentes municípios que compõem o polo.

Atividades realizadas por meio do AVA
Fórum de discussão

Deverão ser inseridos fóruns de
discussão para cada conteúdo apresentado
na disciplina.

Teleconferência

Poderão
ser
disponibilizadas
teleconferências e atendimento online a
partir do AVA.

Apresentação de slides

Serão inseridos conteúdos da
disciplina apresentado, também, em slide
Ppt ou Prezi, sendo possível a inserção de
vídeos online, áudios e animações.

Tarefas online

Deverão
ser
realizadas
avaliações/testes online para fixação do
conteúdo, bem como um espaço para
autoavaliação.

Conteúdo complementar

Serão
inseridos
conteúdos
complementares de cada assunto tratado
na disciplina.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

261

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

10.3.4.7

Material didático

De acordo com os indicadores de qualidade para os cursos de graduação para
programas a distância, indicados pelo Ministério da Educação, em relação ao material
didático, o documento recomenda: considerar que a convergência e a integração de
materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de teleconferências,
dentre outros, criam ambientes de aprendizagem ricos e flexíveis, quando acrescidos
da mediação do professor; incluir no material educacional um guia impresso e/ou
disponível na Internet que:
• oriente o aluno quanto às características da educação a distância e quanto a
direitos, deveres e atitudes de estudo a serem adotadas;
• informe sobre o curso escolhido;
• esclareça como ocorrerá a interação com professores e colegas;
• apresente cronograma e sistema de acompanhamento, avaliação e todas as
demais orientações que lhe darão segurança durante o processo educacional.
Desta forma, informar, de maneira objetiva, quais os meios de comunicação e
informação serão postos à disposição do aluno (livros-textos, cadernos de atividades,
leituras complementares, roteiros, obras de referência, sítios virtuais, vídeos, ou seja,
um conjunto impresso e/ou disponível na rede que proporcione flexibilidade e
diversidade); detalhar, nos materiais educacionais, que competências cognitivas,
habilidades e atitudes o estudante deverá alcançar ao fim de cada unidade, disciplina,
oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de autoavaliação.
O material didático estará disponível em diferentes formatos e suportes,
garantindo múltiplas alternativas de acesso à informação. Dessa forma, os conteúdos
básicos constarão no AVA, o que permitirá que os participantes dos cursos se
adequem às mudanças tecnológicas contemporâneas e futuras.
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O sistema de controle de produção e distribuição de material didático considera
o atendimento da demanda, a existência de uma equipe técnica multidisciplinar
responsável (os conteúdos básicos constarão no AVA, o que permitirá que os
participantes dos cursos se adequem às mudanças tecnológicas contemporâneas e
futuras), estratégias que possibilitam a acessibilidade comunicacional, disponibilização
por diferentes mídias, suportes e linguagens (uma vez que o material didático estará
disponível em diferentes formatos e suportes, garantindo múltiplas alternativas de
acesso à informação) e plano de atualização do material didático e apoio à produção
de material autoral pelo corpo docente, com atualização constante pelo corpo docente
no AVA.

10.3.4.8

Avaliação

A avaliação de cada disciplina é parte integrante dos processos de ensino e
aprendizagem e pode variar em função das orientações dos professores responsáveis
pela disciplina, ou de necessidades contextuais vigentes no momento da sua
implantação. O processo avaliativo de uma disciplina deve ser composto por, no
mínimo, exercícios avaliativos, uma avaliação a distância, uma avaliação presencial
para cada módulo e, quando necessário, uma avaliação final presencial.
De acordo com o Regimento Acadêmico do Centro Universitário ITOP, a base
de cálculo para avaliação das disciplinas será de no mínimo 7,0 na média para
aprovação sem exame; sendo que MF=[(AV1)+(AV2)]/2 =7,0
O aluno que obtiver no mínimo 3,0 e no Máximo 6,9 no conjunto das avaliações,
fica sujeito a exame final, caso não esteja reprovado por faltas, sendo aprovado com
nota mínima de 7,0.
O Aluno que tiver no conjunto das avaliações a média igual ou menor a 2,9
estará reprovado automaticamente.
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• Exercícios avaliativos (EA) – São exercícios pertinentes às unidades didáticas.
Ao final de cada conteúdo haverá um conjunto de EA. A ideia fundamental é que o
aluno possa se autoavaliar no acompanhamento da disciplina (testes sem notas). A
interatividade dos alunos entre si próprios e com os tutores deve ser estimulada na
realização dos exercícios avaliativos, visando a implementar processos de ensino e
aprendizagem de sucesso.
• Avaliações a distância (AD) — Poderão se constituir, de acordo com a
essência da disciplina e de decisões de ordem pedagógica, de trabalhos enviados para
os polos pelos professores/tutores e por eles corrigidos, ou de exames a distância, com
prazo para retorno das soluções elaboradas pelos alunos. Será sugerida a criação de
um banco de questões por disciplina que possa ajudar na elaboração dessas
avaliações. Esse banco será constituído por questões de diferentes níveis de
dificuldade, possibilitando classificar o grau de aprendizagem do aluno. Às avaliações a
distância devem-se atribuir notas. Sugere-se que o peso de cada avaliação a distância
corresponda a 30% (trinta por cento) da nota final do aluno na disciplina. Sempre que
possível essas avaliações devem conter trabalhos ou questões a serem resolvidas por
grupos de alunos, estimulando o processo autoral cooperativo.
• Avaliações presenciais (AP) — Deverão ser aplicadas, necessariamente, ao
final de cada disciplina. Essas avaliações têm, no entanto, planejamento temporal
rígido, são realizadas nos polos, devem ocorrer em dias e horários preestabelecidos,
planejados e incluídos no calendário escolar (publicado no Manual do Aluno). Tais
avaliações devem seguir o rigor próprio dos exames presenciais, tanto no que se refere
à fiscalização, quanto à elaboração, aplicação e correção das provas. O padrão de
excelência do curso corresponderá à qualidade das avaliações presenciais.
• Avaliação final presencial (AFP) – Deverá acontecer, no mínimo, uma semana
após a última AP. Constitui-se em segunda chance para o aluno que não obteve nota
suficiente para aprovação nas avaliações anteriores, conforme regimento do aluno.
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A avaliação será realizada da seguinte maneira:
a) Participação nas atividades, discussões realizadas no AVA;
b) Exercícios avaliativos (EA): 40%;
c) Avaliações presenciais (AP): 60%

Legenda:
• AD - Aprovado direto;
• AF - Aprovado após prova final;
• RF - Reprovado por faltas;
• RN - Reprovado por notas;
• RA - Reprovado após prova final;
• DE - Desistente;
• TR - Trancado;
• AC - Dispensado Aproveitamento de créditos;
• CR - Cursando;
• TF - Transferido para outra IES;
• CA - Cancelado;
• TI - Transferência interna

10.3.5 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e
Empresas

O Centro Universitário ITOP, ciente de suas responsabilidades sociais e do seu
compromisso com as demandas e necessidades sociais, almeja se tornar um centro de
referência em ensino superior do país e para garantir que o acesso à educação se
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amplie colaborará para o desenvolvimento de atividades pedagógicas e administrativas
relativas aos cursos e programas ofertados.
Desta forma, desenvolve parcerias, convênios, acordos e contratos, para a
implantação e desenvolvimento de inúmeras atividades. Dentre elas, destacamos:

I.

Estágios curriculares e extracurriculares para os alunos dos cursos de

graduação;
II.

Práticas investigativas, serviços e cursos de extensão;

III.

Trabalhos de conclusão de curso, sob a forma de projetos experimentais,

consultorias, auditorias, relatórios ou projetos;
IV. Atividades complementares culturais artísticas, educacionais e científicas;
V.

Parcerias para a interação teoria-prática;

VI. Atividades sociais e desportivas;
VII. Realização de congressos, seminários, simpósios e eventos similares, para
interação entre a comunidade acadêmica e comunidade em geral;
VIII. Projetos comunitários.

A Integração dos cursos da área da saúde com o Sistema Local e Regional de
Saúde – SUS está formalizada por meio de convênio, uma vez que a Instituição já
possui uma inserção a este cenário, mediante convênio viabiliza as práticas
acadêmicas integradas ao SUS, garantindo o atendimento aos princípios éticos da
formação e atuação profissional.
Para estabelecer um sistema de encaminhamento, acompanhamento e controle
dos estagiários nos campos conveniados, os cursos de graduação do Centro
Universitário ITOP contam com núcleos de acompanhamento das atividades préprofissionalizantes e profissionalizantes de cada curso que são responsáveis por
subsidiar as coordenações de cursos e, por conseguinte a Coordenação Acadêmica.
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11

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário ITOP, foi
elaborado com a participação de representantes da comunidade educacional e
descreve o atual estágio de desenvolvimento da IES detalhando as informações
ligadas à estrutura da Instituição rumo ao Centro Universitário. Indicando, com os olhos
voltados para o futuro, o rumo, os objetivos e metas para os próximos cinco anos, bem
como as estratégias e princípios que o nortearão essa caminhada, com a certeza de
estar atendendo plenamente à demanda social ao optar pela transformação da Centro
Universitário em Centro Universitário.
Para tanto, a organização administrativo-acadêmica, os projetos pedagógicos, a
qualificação do corpo docente, a infraestrutura, as atividades complementares, a
investigação científica e monitoria, a avaliação institucional e demais projetos
desenvolvidos pelos alunos e professores traduzem os objetivos para cada uma das
atividades fins (ensino, pesquisa e extensão), dos alicerces (gestão, financiamento,
informação) e das áreas de cooperação (inserção regional e interiorização). De todos
os objetivos e metas traçados nestas esferas pode-se dizer que as ações institucionais,
de uma forma geral, funcionam de forma eficaz, pois têm alcançados seus objetivos.
O Centro Universitário ITOP reconhece o valor do processo de avaliação
institucional como recurso de gestão e de política institucional, valorizando tanto as
avaliações externas como a auto avaliação. No que se refere ao uso da avaliação no
planejamento, são resgatadas as avaliações desde início de funcionamento das Centro
Universitários isoladas, as avaliações externas realizadas pelo INEP nos diversos
cursos e no recredenciamento da IES (avaliações in loco), o Exame Nacional de
Avaliação de Desempenho dos Estudantes - ENADE, avaliações de conselhos
profissionais assim como a aprovação dos egressos nos mais variados concursos
públicos. Evidências são destacadas para mostrar a relação entre avaliação e
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planejamento envidando uma perspectiva de melhorias dos processos de gestão e
prestação de serviços.
A Comissão Própria de Avaliação fornece insumos que influenciam no processo
contínuo de avaliação, evidenciando pontos positivos e pontos de melhoria e
apontando, por meio de planos de ação, novos rumos da gestão acadêmica.

11.1 Metodologia, Dimensão e Instrumentos a Serem Utilizados no
Processo de Autoavaliação
A Avaliação Institucional, processo desenvolvido pela comunidade da IES,
ocorre com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos os
sentidos. As orientações e instrumentos que são propostos na avaliação institucional
apoiam-se na Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES. A autoavaliação retrata o compromisso institucional com o
autoconhecimento e sua relação com o todo, em prol da qualidade de todos os
serviços que a Instituição oferece à sociedade.
Considerando o SINAES, o Centro Universitário ITOP, conta com uma Comissão
Própria de Avaliação - CPA, instituindo, assim, um processo de autoavaliação. A CPA
cuida de planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse de toda a comunidade pelo
processo avaliativo, assim com a participação e envolvimento da comunidade
acadêmica e com o apoio dos gestores da IES, que lhes disponibilizam as informações
e os dados necessários.
A Avaliação Institucional adota metodologia participativa, buscando trazer para o
âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta,
cooperativa e global. Os instrumentos são construídos e aplicados com os conteúdos
teóricos e práticos envolvidos nas 10 Dimensões do SINAES, conforme Roteiro de
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Autoavaliação Institucional/MEC. Esses instrumentos são aplicados a toda comunidade
e atuam como objetos intermediários e subsidiários na identificação dos problemas e
possibilidades de melhorias.
Compete, ainda, à CPA conceber, formular e propor as políticas e as diretrizes
para a avaliação institucional e docente da IES, nos termos da legislação vigente. Esta
comissão objetiva implementar, coordenar e executar o processo permanente de
avaliação institucional e docente na instituição. Para tanto, realiza semestralmente uma
pesquisa de autoavaliação institucional que envolve alunos, funcionários, professores e
gestores, além de um estudo junto aos egressos.
Contudo, o Centro Universitário ITOP conta, ainda, com os processos avaliativos
que ocorrem internamente nos cursos, objetivando o monitoramento mais aprofundado
dos mesmos pelas coordenações. Esses processos serão motivados e desenvolvidos
pelos Conselhos dos Cursos.
A principal contribuição do processo de autoavaliação encontra-se, além do fato
de congregar toda a comunidade acadêmica, no intuito de melhoria contínua, tem a
partir da análise dos seus resultados a revisão e definição de metas, ações de
melhoria, enfim, a retroalimentação do planejamento estratégico da IES.

11.2 Procedimentos Operacionais

Os dados coletados são discutidos entre os membros da Comissão Própria de
Avaliação – CPA em reuniões, nas quais são propostas ações de melhorias para os
pontos negativos apontados pela comunidade acadêmica e ressaltados os pontos
positivos, sendo levadas em consideração as sugestões e recomendações de cada
representante da CPA. Assim, o planejamento de ações acadêmico-administrativas
decorrentes dos resultados das avaliações acontece mediante reuniões com os
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responsáveis pelos setores envolvidos. Para efetivar esse acompanhamento das
ações, as reuniões devem ser lavradas em atas e levadas ao conhecimento da gestão
institucional para os devidos planejamentos ou ações futuras.
Após a realização da avaliação institucional e, posteriormente, a elaboração do
relatório final com as propostas de ações de melhorias recomendadas pela Comissão
Própria de Avaliação – CPA e, após reunião com a Direção Geral e Coordenação
Acadêmica, reunir-se-á também com os representantes da mantenedora para aprovar
o plano de trabalho e, em seguida, realiza o trabalho de divulgação, tanto para
comunidade acadêmica como para comunidade externa.
Como instituição de ensino superior, recorre ainda a indicadores externos para
observar a qualidade dos seus serviços ofertados. O primeiro indicador é
O ENADE que busca avaliar o nível do produto da IES (aluno) por meio da
adoção de um exame nacional segmentado por curso de graduação. Uma segunda
avaliação externa que é realizada pelo MEC refere-se às condições de oferta de
cursos, com a avaliação in loco realizada pelo INEP. Uma terceira avaliação
considerada é aquela realizada por conselhos profissionais.
Outro indicador que merece atenção é a concorrência pelas vagas no processo
vestibular que de certa forma refletem a visibilidade da qualidade da IES para o público
externo. O mesmo ocorre quanto ao nível de empregabilidade dos egressos dos cursos
do Centro Universitário ITOP. A avaliação sobre a inserção no mercado de trabalho
nos mostra quão eficaz é o aprendizado ofertado pela instituição.
Desta feita, o processo de autoavaliação institucional está implantado e atende
de maneira excelente às necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de
ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.
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11.3 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e
Administrativa Incluindo a Atuação da Comissão Própria de
Avaliação
A Comissão Própria de Avaliação – CPA ao assumir a responsabilidade de
avaliar a Instituição de forma sistêmica e contínua, conta com a participação da maioria
dos agentes da comunidade acadêmica. Tal participação considera-se própria do
processo avaliativo, pois o mesmo ao objetivar conhecer as diferentes ações e
realidades institucionais, necessita das diversas áreas do conhecimento para o
desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa, da aplicação, da tabulação, entre
outros meios de coleta de dados. Desta forma, a CPA conta em sua estrutura com
representantes do corpo docente, discente, técnico-administrativo e da comunidade
externa.
Internamente, além da participação dos membros da CPA outros setores
institucionais são envolvidos. Há o apoio incondicional da área de informática,
marketing, para citar alguns, além da participação de professores outros especialistas
nas mais diversas áreas de abrangência da instituição.

11.4 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações

A análise considera a evolução e o desempenho das estruturas institucionais
com relação aos propósitos estabelecidos neste PDI e a busca da contínua melhoria na
qualidade da oferta dos serviços educacionais e do processo de ensino aprendizagem.
Ademais, se busca destacar as potencialidades antevistas e ainda não apropriadas
pela instituição.
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Os resultados das avaliações externas são matérias-primas de análises e
debates da comunidade acadêmica. No que se refere aos resultados das avaliações
das comissões externas do INEP e do ENADE, a análise começa pelos Colegiados de
Cursos. O Coordenador discute os relatórios elaborados pelas visitas e pelas
avaliações do ENADE. A partir de então, os cursos passam a incorporar as sugestões
dadas pela comissão de avaliação, bem como a partir da discussão dos pontos fracos
das avaliações, o Colegiado do Curso irá propor, então, um plano de ação. Os
resultados da Avaliação Institucional são apresentados por meio do relatório de
autoavaliação da CPA.
A divulgação dos resultados obtidos pelas avaliações internas realizadas, seja
no âmbito acadêmico, seja no âmbito administrativo, são amplamente socializados pela
Comissão Própria de Avaliação – CPA, por meio de banners, dos blogs dos cursos, do
site institucional, dos quadros de aviso estrategicamente espalhados pela Instituição.
Além disso, a divulgação é feita junto à comunidade acadêmica, por meio de reuniões
e encontros, tais:
- Aos discentes: no encontro de líderes (representantes de turmas);
- Aos docentes: por meio de material confeccionado para a distribuição e
divulgação dos resultados individuais mão a mão, de uma forma esclarecedora e ética,
além de uma palestra proferida em encontro pedagógico;
- Ao corpo técnico-administrativo cabe a divulgação em reuniões periódicas
administrativas.
Em todos os encontros citados acima, há espaço aberto ao diálogo aceitando-se
sugestões e observações pertinentes de cada um dos atores envolvidos.
Após a realização de cada avaliação institucional, que ocorrem duas vezes ao
ano, a Comissão Própria de Avaliação – CPA trabalha na elaboração de relatórios
parciais de avaliação e no relatório final elencando as ações de melhorias
recomendadas. A CPA se reúne para consolidar os dados evidenciados pela avaliação
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Institucional, deliberando sobre os mesmos na forma de relatório. O relatório é feito por
meio da comunicação dos dados obtidos, visando à melhoria do programa institucional,
com a adoção de mudanças de atitudes das pessoas que fazem parte do processo, a
fim de que melhore seu desempenho profissional, quando necessário.
Anualmente, a Instituição deposita no Sistema e-MEC o Relatório da
Autoavaliação do Centro Universitário ITOP, que contempla todos os cursos de
graduação e de pós-graduação, além das atividades de gestão, extensão, pesquisa
etc.
O relatório de autoavaliação elaborado pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA da IES apresenta os resultados, análises, reflexões e proposições, de forma clara
e exclusiva, para subsidiar planejamento e ações que venham colaborar com a solução
dos problemas detectados.
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12 INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES
ACADÊMICAS
O Centro Universitário ITOP possui infraestrutura adequada para as atividades
de ensino, pesquisa e extensão, capazes de suprir as demandas das comunidades
interna e externa, conforme especificação.

12.1 Instalações Administrativas
As instalações administrativas do Centro Universitário ITOP destinadas as
atividades administrativas, são adequadas para as necessidades institucionais, com
salas para atendimento individual e coletivos, com privacidade e contabilizam diversos
espaços adequados ao número de usuários e para o pleno desenvolvimento das
atividades administrativas que ali são desenvolvidas e à integração de todos os órgãos
que compõe a sua estrutura educacional.
As instalações administrativas são isoladas de ruídos externos, com boa audição
interna, ventilação adequada às necessidades climáticas locais, quando necessário.
Possuem iluminação condizente às ações administrativas assim como mobiliários e
equipamentos especificamente adequados aos setores, possuem armários, arquivos e
todo material de escritório.
As salas administrativas estão todas tem recursos tecnológicos através
equipamentos modernos (computadores, impressoras, etc), rede e internet ADSL sem
fio em ambiente wireless. Possuem ar condicionado e janelas amplas para facilitar a
iluminação e a ventilação do ambiente.
Os móveis da parte administrativa todos são compatíveis às atividades
exercidas, observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas com gavetas
são modernas e possuem amplos espaços de trabalho, as cadeiras são almofadadas
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(padrão escritório) e; equipadas com computadores de tela plana, o que não acarreta
tantos problemas à visão do usuário. Acústica adequada, além de contar com avalição
periódica dos espaços e gerenciamento da manutenção patrimonial. Há também
arquivo deslizante com capacidade para 16 mil pastas e muitos espaços para mais
arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos.
As áreas livres (corredores e áreas de convivência) para circulação possuem
higienização e manutenção de acordo com mais exigentes padrões com pessoal
contratado pela IES.
A guarda, manutenção e disponibilização de documentação acadêmica, e feita
de forma física em arquivos e armários e na sua grande maioria de forma Digital,
através da Plataforma Educacional de Gestão Administrativa e Acadêmica E-orbit Life
do Centro Universitário ITOP.
Todos as instalações são compatíveis com as condições de acessibilidade como
moveis adaptados, sinalização e tecnologia para atender pessoas com necessidades
especiais conforme Decreto n° 5296/2004, contidos no Plano de Acessibilidade
aprovado e implantado pela IES.
O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial, devidamente institucionalizado, estabelece uma sistemática mais eficiente
e eficaz com foco na manutenção preventiva e corretiva, conforme levantamento
realizado em vistorias.
A IES, implantou a digitalização de todos os documentos acadêmicos,
administrativos e financeiros, automatizando os processos e gerenciando através da
sua Plataforma Educacional de Gestão Administrativa e Acadêmica proporcionando a
invenção, adaptação, mudança e evolução tecnológica, melhorando e facilitando a vida
ou o trabalho das pessoas com o uso de recursos tecnológicos diferenciados.
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12.2 Salas de Aula
A IES dispõe de salas de aula, em período integral, adequadas e suficientes ao
número de alunos e para plena utilização dos professores no desenvolvimento das
atividades acadêmicas que atendem plenamente ao funcionamento do Centro
Universitário ITOP. O Centro Universitário ITOP conta com 60 salas de aula, todas
possuem boa acústica, possuindo iluminação condizente, climatização via aparelho de
ar condicionado Split, que consegue manter de forma controlada a temperatura do
ambiente sem produzir ruído. Além disso, todas as salas de aula possuem ainda,
quadro branco para uso de pincel; mural para avisos; 50 cadeiras universitárias
almofadadas com prancheta em MDF 18 mm para um melhor conforto dos alunos;
cadeira almofadada giratória e mesa individual para o professor e ainda cestos de lixo
para manter o ambiente limpo.
Todas as instalações são compatíveis com as condições de acessibilidade como
moveis adaptados, sinalização e tecnologia para atender pessoas com necessidades
especiais conforme Decreto n° 5296/2004, contidos no Plano de Acessibilidade
aprovado e implantado pela IES.
O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial, devidamente institucionalizado, estabelece uma sistemática mais eficiente
e eficaz com foco na manutenção preventiva e corretiva.
Possuem em todas as salas de aulas recursos tecnológicos diferenciados, que
melhoram e facilitam a vida do docente e discente na construção do conhecimento,
recursos como computador, datashow, caixa de som amplificada, rede de internet e
acesso a Plataforma Educacional de Gestão Administrativa e Acadêmica, permitem
aos professores e alunos o trabalho com práticas inovadoras de ensino,

além de

controle de frequência; promover vídeos aulas e vídeo conferências, inserir conteúdos,
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aplicar e resolver atividades, promover fóruns de discursão, acessar livro da biblioteca
virtual, inserir links para estudos e muitas outras ferramentas tecnológicas inovadoras.
As salas de aulas estão equipadas para atender tanto as aulas presencias
quanto aulas EaD, bem como professores ou tutores.

12.3 Auditórios
O Centro Universitário ITOP possui 2 (dois) Auditórios que atendem as
necessidades institucionais ambos possuem condições de acessibilidade como moveis
adaptados, sinalização e tecnologia para atender pessoas com necessidades especiais
conforme Decreto n° 5296/2004, contidos no Plano de Acessibilidade aprovado e
implantado pela IES. O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento
da

Manutenção

Patrimonial,

devidamente

institucionalizado,

estabelece

uma

sistemática mais eficiente e eficaz com foco na manutenção preventiva e corretiva.
conforme levantamento realizado em vistorias.
Auditório I (Miniauditório)
O auditório - I possuiu uma área 150 m², com capacidade para 100 pessoas
sentadas confortavelmente, climatizada e boa iluminação, com isolamento e qualidade
acústica, Púlpito, e equipamento de som profissional com microfones. Há recursos de
tecnológicos, computador, Datashow, câmeras e microfones profissionais de gravação
de áudio e vídeo e ainda internet Wifi - com link dedicado, e aplicativos de vídeo
conferencia Zoom usados para vídeo conferencia.
Auditório II
Auditório -II é um espaço multiuso, possuiu uma área 600 m², com capacidade
para 400 pessoas sentadas, em cadeiras estofadas, Climatizado com 07 _________________________________________________________________________________________
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Climatizadores Evaporativo SX 200A, Palco profissional com estrutura de graud, telão
de LED- 18 m² com iluminação – 10 Moving head par Led controlados por mesa de
iluminação, 8 Moving head beam , Som PA de 8 com mesa digital de 32 canais e
microfones sem fio, computador, excelente qualidade acústica, a iluminação do
ambiente é composta de 14 refletores de LED de 200 W, também possui câmeras e
microfones profissionais de gravação de áudio e vídeo e ainda internet Wifi -com link
dedicado e aplicativo de vídeo conferência Zoom usados para vídeo conferência.

12.4 Espaço de Trabalho para Coordenação dos Cursos e Serviços
Acadêmicos
O Centro Universitário ITOP dispõe para os coordenadores de cursos, bem
como setores de serviços acadêmicos de salas, adequadas e suficientes ao número
de coordenadores e equipe plena utilização no desenvolvimento das atividades
acadêmicas que atendem plenamente ao funcionamento do Centro Universitário ITOP,
todas possuem boa acústica, possuindo iluminação condizente, climatização, sendo
mobiliadas de acordo com as necessidades das atividades a serem desenvolvidas.
O controle dos registros acadêmicos é realizado pelo sistema de gestão
acadêmica.
Alunos e docentes podem interagir com a Instituição, através da Internet,
utilizando o aluno online e o docente online do Portal Acadêmico no site institucional.

12.5 Plataforma Educacional E-ORBIT LIFE
Como principal sistema de informação totalmente implantado e em pleno
funcionamento, surge o sistema que tem como função principal o gerenciamento
integrado de todas as funções acadêmicas e financeiras da Instituição. Abrange desde
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o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos alunos e controlando toda a
movimentação de geração, pagamento e cobrança dos alunos. Permite inclusive
consultas e solicitações de serviços pela internet quer seja pelos alunos ou mesmo
pelos professores.

12.5.1 Portal do Aluno – Portal Acadêmico

Interface via Internet/Intranet que realiza a integração entre aluno e a IES
facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços e
informações da instituição, a saber:
a) Consultas a datas, horários, notas de provas e critérios de avaliação;
b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;
c) Matrícula;
d) Consulta ao histórico escolar;
e) Disciplinas restantes para completar o curso;
f) Solicitação de serviços: declarações, históricos e outros;
g) Consulta à situação financeira, frente à instituição;
h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o aluno;
i) Conteúdo de aulas;
j) Avaliação Institucional, outros.

12.5.2 Portal do Professor – Portal Acadêmico

Interface entre o docente e o sistema, permite realizar tarefas administrativas
através da intranet acadêmica ou Internet.
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a) Consulta e alteração de datas e horários de provas;
b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;
c) Agenda do docente; Entrada dos dados de frequência;
- Lançamento de notas;
- Controle de listas de frequência;
- Encerramento de médias e conceitos;
- Recebimento de mensagens gerais e particulares para o docente.
- Inserção de planos de ensino, aulas práticas, exercícios, conteúdo de
aulas;
- Avaliação Institucional, outros.

12.6 Sala de Professores
O Centro Universitário ITOP dispõe de sala de professores e tutores que
atendam plenamente às necessidades dos docentes. As instalações estão equipadas
segundo a finalidade na qual se destinam e atendem aos requisitos de dimensão,
limpeza, segurança, iluminação, acústica, ventilação, conforto, conservação e
comodidade ao número de professores, quando do desenvolvimento das atividades
acadêmicas, convívio, descanso, bem como as demais atividades.
As salas de professores e tutores atendem às necessidades institucionais,
sendo sua adequação às atividades, possui uma área de 60 m², climatizada, mesa
para reunião, cadeiras estofadas, TV com programação diversas, sofás para repouso e
convivência, , armário para guarda de equipamentos e materiais, bebedouro, cafeteira,
quadro de aviso.
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Possuem condições de acessibilidade como moveis adaptados, sinalização e
tecnologia para atender pessoas com necessidades especiais conforme Decreto n°
5296/2004, contidos no Plano de Acessibilidade aprovado e implantado pela IES.
O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial, devidamente institucionalizado, estabelece uma sistemática mais eficiente
e eficaz com foco na manutenção preventiva e corretiva.
Existência de recursos tecnológicos diferenciados pois contém 04 (quatro)
bancadas com computadores com acesso à Internet Wifi -com link dedicada,
impressora, onde os docentes podem navegar na internet, acessar o portal acadêmico
institucional , imprimir, entre outras finalidades, servindo de suporte tecnológico a sua
disposição.

12.7 Gabinete para professores de tempo integral
O espaço de trabalho para os docentes de tempo integral e integrantes dos
Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs dos Cursos viabiliza as ações acadêmicas
com planejamento didático pedagógico, atende às necessidades institucionais. Tratase de um gabinete individualizado e climatizado, com mesa, cadeiras estofadas,
impressora, recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriadas
(computador e kit multimídia), acessibilidade à rede banda larga, armário, quadro
mural, cesto de lixo, iluminação e acústica adequada para o atendimento a discentes e
orientandos, com exclusividade e segurança.

12.8 Espaços para atendimento aos alunos
O Centro Universitário ITOP dispõe de diversos espaços para atendimento aos
discentes. São eles:
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•

Protocolo/Atendimento Geral

•

Secretaria Acadêmica;

•

Coordenações de Cursos;

•

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico - NAP;

•

Biblioteca;

•

Coordenação de Prouni e Fies;

•

Direção Geral;

•

Direção Acadêmica,

•

Direção Administrativa-Financeira;

•

Sala da Comissão Própria de Avaliação – CPA;

•

Sala de Reunião;

•

Departamento Pessoal;

•

Departamento de Recursos Humanos;

•

Departamento Contábil;

•

Departamento TI;

•

Núcleos e setores acadêmicos;

•

Ouvidoria;

•

Cantina e reprografia, e outras dependências.

Os espaços são devidamente sinalizados, contando com iluminação e
climatização adequados e equipes de apoio treinadas para promover o melhor
atendimento.
Todos os espaços dispõem de recursos tecnológicos e mobiliário adequados
para a finalidade, além de garantir acessibilidade para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida, conforto para todos os usuários e atender plenamente no que
tange a equipamentos, tamanho, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
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comodidade. Para isso, os espaços de atendimento aos alunos contam com
sinalizações em Braille, pisos táteis no percurso, cadeiras para obesos, espaço
reservado para pessoas em cadeiras de rodas (PCD), balcões e guichês rebaixados
etc, contidos no Plano de Acessibilidade aprovado e implantado pela IES, bem como
estão em conformidade com o Decreto n° 5296/2004 que do acesso de portadores de
necessidades especiais ou mobilidade reduzida.
A Diretoria Administrativa é o órgão responsável pelo gerenciamento do Centro
Universitário ITOP, pela manutenção patrimonial e por todos os itens relacionados à
infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de equipamentos,
controle e conservação do patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, além
da avaliação periódica dos espaços, incluindo os espaços para atendimentos aos
alunos, conforme o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da
Manutenção Patrimonial, devidamente institucionalizado. Além disso, na pesquisa
realizada pela CPA, os discentes têm a oportunidade de avaliar os serviços e
infraestruturas de atendimento, periodicamente.
Evidenciando as variadas formas de atendimento, tem-se também os veículos
de atendimento virtual, como:
Autoatendimento ITOP - Aluno: canal exclusivo de comunicação e atendimento
do ITOP para seus alunos. Neste ambiente virtual (Plataforma Educacional de Gestão
Administrativa e Acadêmica), o aluno encontra informações e serviços acadêmicos e
financeiros, comunicados importantes, campanhas e eventos, realiza sua rematrícula
online, tem acesso às suas notas, matriz curricular, atividades complementares, acesso
à Biblioteca, Guia do Aluno, abertura de requerimentos, solicitação de documentos,
boletos de mensalidades, dentre outros serviços importantes para sua rotina
acadêmica;
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Aplicativo E-oribit Mobile: propicia o acesso ao cotidiano acadêmico, em
qualquer lugar que o aluno estiver, pelo smartphone e tablet;
Ouvidoria: canal que recebe e investiga denúncias, de forma independente e
crítica, informações, reclamações e sugestões encaminhadas por membros das
comunidades interna e externa, a partir de demanda espontânea, acessado através do
site da IES, via telefone e atras da Plataforma Educacional de Gestão Administrativa e
Acadêmica;
Redes Sociais: Facebook, Instagram e YouTube, que atualmente também se
configuram como espaços de atendimento, uma vez que as postagens dos alunos
sobre o ITOP são acompanhadas e respondidas, adequadamente; e)E-mail
Institucional e do Coordenador de Curso: para o qual são direcionadas várias
demandas de interesse específico e geral. O endereço e acesso ao e-mail de
coordenador de curso, estão disponíveis na página do Curso, no Portal Institucional;
E-orbit Life: ambiente virtual de aprendizagem (AVA) do Centro Universitário
ITOP, utilizado por docentes e discentes como plataforma digital de suporte às
atividades pedagógicas, incluindo o contato do professor com o aluno por meio do fale
com o professor/tutor, fórum temáticos e os murais virtuais, que também disponibiliza
módulo de atendimento virtual da biblioteca, no qual os usuários utilizam dos serviços
disponibilizados na Plataforma para realizar suas rotinas de empréstimo, renovação e
devolução de materiais, tornando o processo ágil, seguro e eficaz;
Call Center: o ITOP realiza atendimentos telefônicos aos alunos e candidatos,
com o objetivo de fornecer informações acadêmicas, financeiras e institucionais, bem
como para sanar eventuais dúvidas;
Webspaces: que são compostos por computadores, bancadas e cadeiras
disponíveis na Biblioteca para que os alunos possam utilizar os equipamentos sem
precisar ir ao laboratório de informática.
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Os ambientes virtuais têm usabilidade para o acesso de qualquer plataforma e a
acessibilidade digital está presente, por meio da compatibilidade com as tecnologias
assistivas, usadas por pessoas com necessidades especiais. Pode-se citar como
exemplo o software DOSVOX, MECDaisy e NVDA para deficientes visuais. Pessoas
idosas, analfabetos funcionais, leigos digitais e pessoas com incapacidade temporária
dispõem de recursos e facilidades do Windows, contando com o menu de funções de
acessibilidade.

12.9 Espaço de convivência e alimentação
As áreas de convivência e alimentação compõem os prédios do Centro
Universitário ITOP, sendo importantes espaços para integração da comunidade
acadêmica. O ITOP dispõe de áreas de alimentação e de reprografia, e demais
espaços de convivência, onde docentes, discentes, funcionários técnico-administrativos
e visitantes podem relaxar, ler, conversar, conviver, se conhecer e usufruir do ambiente
universitário.
A lanchonete conta com uma área externa ao edifício das salas de aula com
cerca de 350m², dispõem de ampla acessibilidade, com dimensões, conservação e
mobiliário propícios, com oferta de cardápios variados com opções para refeições
completas e fast foods, recarga de celular, entretenimento musicas, espaços de
conectar computadores,

com acesso internet rede banda larga sem fio de alta

velocidade. Para os funcionários e docentes que preferem trazer sua própria
alimentação, são disponibilizadas copas com microondas, geladeiras, pias, mesas e
cadeiras para utilização. Ressalta-se que a lanchonete possuem acessibilidade para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.
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Alguns

espaços

contam

com

áreas

externas

e

recantos

de

jardim,

proporcionando ambientes descontraídos, revigorantes e agradáveis para uma
convivência harmoniosa.
Todos os espaços são mobiliados e iluminados de forma adequada, possuindo
apropriada infraestrutura de serviços e dimensão necessária para a permanência,
convivência e integração entre todos os membros da comunidade acadêmica. No que
tange à acessibilidade, tais espaços dispõem de recursos que auxiliam todos os
públicos com deficiência e/ou mobilidade reduzida tais como sinalizações em Braille,
pisos táteis disponibilizados ao longo do percurso, espaço reservado para pessoas em
cadeiras de rodas (PCD) e rampas, seguindo o Plano de Acessibilidade implantado
pela administração do ITOP.
A Diretoria Administrativa é o órgão responsável pelo gerenciamento do Centro
Universitário ITOP, pela manutenção patrimonial e por todos os itens relacionados à
infraestrutura física, suprimentos e serviços gerais, disponibilização de equipamentos,
controle e conservação do patrimônio, segurança patrimonial e proteção à vida, além
da avaliação periódica dos espaços, incluindo os espaços para atendimentos aos
alunos, conforme o Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da
Manutenção Patrimonial, devidamente institucionalizado. Além disso, na pesquisa
realizada pela CPA, os discentes têm a oportunidade de avaliar os serviços e
infraestruturas de atendimento, periodicamente.
Assim, os ambientes acima listados atendem de maneira excelente às
necessidades institucionais garantindo os requisitos de quantidade, dimensão, limpeza,
iluminação, ventilação, segurança e conservação, além de serem adequados às
atividades, à acessibilidade, às dimensões necessárias para integração entre os
membros

da

comunidade

acadêmica,

contam

com

normas

consolidadas

e

institucionalizadas para sua gestão e funcionamento e oferecem serviços variados e
adequados.
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12.10
Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas
Didáticas.
O desenvolvimento de atividades práticas relacionadas tanto às unidades
curriculares do eixo de formação básica quanto do eixo profissionalizante, específicas
de cada curso ofertado pelo Centro Universitário ITOP é realizado em espaços
especializados equipados com diversos instrumentos de medição e experimentação
onde se realizam vários tipos de experiências de acordo com a área do curso, visando
ampliar o seu conhecimento por meio da relação dialética entre teoria e prática.
A infraestrutura de laboratórios, ambientes e cenários para as práticas didáticas
conta com uma área de mais de 3 mil m², nos quais, é garantido o acesso com
qualidade aos seus docentes, pesquisadores e alunos, que podem utilizar qualquer um
dos laboratórios, que reúnem equipamentos da mais alta tecnologia, onde os alunos
podem desenvolver as práticas e habilidades profissionais
O Centro Universitário ITOP dispõe de laboratórios especializados de práticas
didáticas para cursos de graduação, uma vez que, pela natureza da atividade
profissional, é requerido.

Os laboratórios para práticas didáticas são normatizados por regulamento
próprio, onde estão descritas as normas de funcionamento, utilização, conservação,
biossegurança e segurança.
Todas as instalações são compatíveis com as condições de acessibilidade como
moveis adaptados, sinalização e tecnologia para atender pessoas com necessidades
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especiais conforme Decreto n° 5296/2004, contidos no Plano de Acessibilidade
aprovado e implantado pela IES.
O Plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial, devidamente institucionalizado, estabelece uma sistemática mais eficiente
e eficaz com foco na manutenção preventiva e corretiva
Todos os Laboratórios, possuem recursos tecnológicos adequados como
computadores e data show, além de internet, conectados ao sistema de Gestão
Acadêmica,– Eobert Life, que contribuem para a promoção do aprendizado.
Todo mobiliário/equipamentos está condizente com excelente padrão de
qualidade quanto à durabilidade, condições de limpeza, segurança, manutenção e
conforto.
Quando da implantação de laboratórios para aulas práticas, o Centro
Universitário ITOP está atenta às condições de segurança aos seus usuários, tendo em
vista que as instalações acadêmicas são espaços destinados às funções acadêmicas.
Assim, planeja suas edificações para atender todas as condições de segurança e
biossegurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de emergência e
com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos,
atendendo as Normas da CIPA, além de vigilância monitorada por câmeras 24h de
todos os espaços.
A qualidade dos recursos materiais específicos está coerente com o projeto
pedagógico de cada curso, favorecendo a aquisição e ampliação do conhecimento e o
exercício de práticas profissionais.
Estão regulamentadas e implantadas as normas de segurança, biossegurança e
conservação que são demandadas de um esforço coletivo de todas as pessoas que
estão ligadas direta ou indiretamente a esses laboratórios, pois, um ambiente
laboratorial organizado e disciplinado favorece a credibilidade da Instituição e de todos
que lá trabalham. O serviço de higienização dos laboratórios é um passo importante
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para garantir a limpeza das áreas internas e externas - piso, teto, paredes, janelas,
portas, bancadas, equipamentos, ar condicionado - recolhimento de lixo e dedetização.
Os laboratoriais possuem sinalizações de risco que permitem identificar a melhor
saída, em caso de emergência, bem como as condições de permissibilidade de acesso
àquelas áreas.
Laboratórios

M²

Laboratório de Anatomia Humana

60,00

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica

60,00

Laboratório Multidisciplinar de Biofísica, Farmacologia e Toxicologia

60,00

Laboratório Multidisciplinar Patologia, Histologia, Imunologia Clinica

60,00

Laboratório Multidisciplinar de Microscopia, Patologia, Citologia, Histologia,
Botânica, Genética e Embriologia
Laboratório De Fisiologia e Avaliação Física

60,00
25,00

Ambulatório de Saúde da Mulher

30,00

Laboratório de Química, Bioquímica e Bromatologia

60,00

Laboratório de Física e Bio-Física

60,00

Laboratório Prático de Estética Facial

60,00

Laboratório Prático de Estética Corporal

60,00

Laboratório Prático de Estética Fapilar

60,00

Laboratório de Segurança do Trabalho

60,00

Laboratório de Desenho Técnico

60,00

Laboratório de Instrumentação Cirurgica

60,00

Laboratório de Radio e TV - Estúdio

60,00

Laboratório de Radiologia I

60,00

Laboratório de Radiologia II

60,00

Brinquedoteca

60,00

Laboratório de Informática I

60,00

Laboratório de Informática II

60,00

Laboratório de Informática III

60,00

Academia de Musculação

600,00

Quadra Poliesportiva

600,00

Quadra de Areia I

300,00
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12.11

Quadra de Areia II

300,00

Sala de Dança

150,00

Sala de Música

60,00

Sala 360

60,00

LABORATÓRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

12.11.1 Laboratório de Anatomia Humana
Comporta aula prática de 40 alunos. Características: Tamanho da área do
Laboratório (60m²) possui 4 mesas, armários, escaninhos, ar condicionado e
equipamentos de proteção coletiva e EPCS, além de equipamentos específicos.
Materiais didáticos:
• Peças anatômicas sintéticas idênticas aos ossos humanos, contém 2
esqueletos humanos, um articulado e outro desarticulado;
• Peças anatômicas sintéticas, ombro, cotovelo, pelve, joelho, coluna vertebral,
para estudo das articulações;
• Peças anatômicas sintéticas para estudo dos músculos e órgãos internos, dois
bonecos inteiros cada um podendo ser desarticulado, contendo 35 peças; peças
separadas como perna, braço, coração, rins, útero e outras.
• Data Show
• 1 microscópio óptico
• 3 estojos contendo lâminas de tecidos humanos, para serem utilizadas em
microscópio óptico
• 1 óleo de imersão

DESCRIÇÃO
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Esqueleto Humano
Boneco de músculos médio
Boneco de músculos pequeno
Torso Humano Bissexual
Crânio
Cérebro
Coração
Sistema urinário Masculino
Sistema urinário Feminino
Rins anatômico
Coluna Vertebras Lombares
Articulações do quadril
Articulações do ombro

12.11.2 Laboratório de Semiologia e Semiotécnica
É dividido em dois ambientes, uma área com bancada e banquetas, quadro
branco. Características: Tamanho da área do Laboratório (60m²) computador
conectados a internet, possui 4 bancadas com baquetas, armários, escaninhos, ar
condicionado, equipamento multimídia; outra área com leitos hospitalares para
simulação de técnicas e práticas de enfermagem. Comporta atender em aula prática de
20 a 25 alunos.
Apresenta 02 pias redondas, 1 bancada de fundo, tubulação para oxigênio e
vácuo, ar condicionado, negatoscópio, armários e escaninhos; balança adulto WELMY,
2 manequins adulto masculino/feminino 3B, 2 manequins infantil masculino 3B, sonar,
mama de silicone, simulador de parto, 1 otoscópio, 10 esfigmomanômetros, 10
estetoscópios, 10 termometros, materiais de inalação e aspiração de vias aéreas,
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aspirador portátil, materiais utilizados em intubação e reanimação cardiopulmonar,
pinças, campos cirúrgicos, materiais de consumo como: seringas, agulhas de
diferentes calibres, gaze, soluções, sondas, material cirúrgico, coberturas para
curativos, soluções degermantes, soluções tópicas para assepsia, dentre outros.
DESCRIÇÃO
Braço de treinamento Intravenoso
Simulador p/ Cuidados c/ o paciente
Manequins infantil
Manequins infantil masculino
Simulador de parto
Simulador p/ Cuidados c/ o paciente Sondagem monogástrica
Simulador p/ Cuidados c/ o paciente Parada Cardiorrespiratória
Simulador p/ Cuidados c/ o paciente administração de medicação IM

12.11.3 Laboratório de Instrumentação Cirúrgica
Laboratório se constitui no cenário das práticas do cuidar em Instrumentação
Cirurgica, tendo em vista o desenvolvimento e formação deste profissional, portanto, é
primordial que o processo de ensino-aprendizagem crie as oportunidades de vivenciar
as situações necessárias ao exercício da profissão. Nem todas as habilidades e
atitudes podem ou devem ser treinadas em situação de vida real, sendo o laboratório o
ambiente estratégico e valioso para o desenvolvimento de destreza motora, cognitiva
ou sensório-perceptiva. O laboratório de Instrumentação Cirúrgica permite aos
educandos experimentar, testar, repetir, errar e corrigir, facilitando o manuseio de todo
o equipamento e material com liberdade, sem o stress e ansiedade determinados pelas
situações reais, tais características justificam, por si só, as razões para o uso da
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simulação em práticas, tornado o aprendizado mais fácil, permitindo a correção e
aperfeiçoar os procedimentos.
Lista de Materiais Permanentes

INSTRUMENTAIS
Quant

Descrição

05

Baldes de inox médio

13

Bandeja pequena de inox

02

Bandeja grande de inox

02

Caixa de inox 28 x 14x 0,6 cm para pinças

01

Caixa de inox 43 x 28 cm

02

Comadre de inox

22

Cuba redonda de inox pequena

09

Cuba rim de inox

02

Jarra de inox 1 litro

02

Papagaio de inox

01
02
20
04
01
01

Afastador balfour 100 x 70 mm
Afastador farabeuf 30 x 16
Afastador gosset 12 cm
Afastador langenbeck 35 x 10 mm-21
Aparelho Sonar
Bico de aspirador frazier 17 cm
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01
05
15
02
01
02
01
12
14
02
01
02
05
09
01
01
01
17
01
02
02
08
22

Bico de aspirador yankauer
Cabo para bisturi nr.03
Cabo para bisturi nr.04
Cabo para bisturi nr.07
Cânula de Guedell
Estojo 20x10
Estojo 42x28 perfurado
Pinça adson sem dente 12cm
Pinça adson sem dente 15 cm
Pinça adson sem dente 20 cm
Mesa para instrumentais cirurgico
Pinça allis 05 x 06 x 20 cm
Pinça allis 15 cm
Pinça anatômica standard dente de rato 13 cm
Pinça anatômica standard dente de rato 22 cm
Pinça anatômica curva 16 cm
Pinça anatômica curva 17 cm
Pinça anatômica standard reta 14 cm
Pinça anatômica standard reta 21 cm
Pinça babcock 16 cm
Pinça babcock 18 cm
Pinça backaus 13 cm
Pinça backaus 14 cm
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23
25
01
07
02
13
03
14
31
06
02
03
04
03
10
03
02
01
08
03
02
33
20

Pinça dente de rato stille 16 cm
Pinça dente de rato stille 14 cm
Pinça dente de rato stille 20 cm
Pinça Kelly curva 15 cm
Pinça kelly curva 19 cm
Pinça kelly curva 13 cm
Pinça kelly curva14 cm
Pinça kelly curva16 cm
Pinça kelly reta 14 cm
Pinça kelly reta 16 cm
Pinça kelly reta 13 cm
Pinça kelly reta 19 cm
Pinça kocher curva 16 cm
Pinça kocher curva 15 cm
Pinça kocher reta 17 cm
Pinça kocher reta 15 cm
Pinça foerster reta com serrilha 16 cm
Pinça foerster reta com serrilha 18 cm
Pinça pean 27 cm
Pinça pean 15 cm
Pinça foerster curva com serrilha 25 cm
Pinça kelly reta com serrilha 15 cm
Pinça kelly reta com serrilha 16 cm
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02
03
03
01
01
01
02
02
01
01
01
02
03
02
01
02
03
02
07
09
06
02
01

Pinça kelly reta com serrilha 18 cm
Pinça kelly reta com serrilha 13 cm
Pinça kelly reta com serrilha 21 cm
Pinça mosquito reta 15 cm
Pinça mosquito 14 cm
Pinça rochester pean curva 18 cm
Pinça rochester pean reta 24 cm
Pinça semken 12,5 cm
Pinça semken 11 cm
Porta agulha mayo hegar 16 cm
Porta agulha mayo hegar 20 cm
Porta agulha mayo hegar delicado 16 cm
Porta agulha mayo hegar delicado 18 cm
Tentacanula 16 cm
Tesoura mayo curva 18 cm
Tesoura mayo curva 16 cm
Tesoura mayo curva 17 cm
Tesoura mayo reta 13 cm
Tesoura mayo reta 15 cm
Tesoura mayo reta 17 cm
Tesoura mayo stille curva 17 cm
Tesoura mayo reta 12 cm
Tesoura mayo reta 24 cm
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01
01
06
04
02
01

Balde inox perfurado pequeno
Balde inox perfurado Médio
Bacia de inox pequena
Bacia de inox Médio
Bacia de inox Grande
Carrinho com bandeja de inox para medicação

12.11.4 Laboratório Multidisciplinar de Biofísica, Farmacologia e
Toxicologia
•

Área física:70m²

•

Capacidade de atendimento: 20 alunos;

•

03 bancada central de 3x1m; 1 bancada lateral de 5m;

•

16 armários para guarda volumes de aluno;

•

05 armários para guarda de equipamentos.
✓ Disposição do Laboratório:
•

Laboratório com três bancada central e uma lateral para a
realização das aulas práticas;

•

Uma capela de exaustão de gases;

•

Um chuveiro lava olhos;

•

Um quadro para explanação da aula;

•

Bancadas laterais com uma pia para lavagem de mãos e
equipamentos;

•

Computador com Computador com Conexão de rede

•

Um Projetor
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Quadro – Equipamentos Laboratório Multidisciplinar de Biofísica, Farmacologia e
Toxicologia
Especificações

Qtde.

Balança analítica eletrônica

2

Banho-Maria

1

Capela de exaustão de gases

1

Forno mufla

1

Microscópio

30

Quadro - Vidrarias e Materiais Diversos - Laboratório Multidisciplinar de Biofísica,
Farmacologia e Toxicologia
Especificações

Medida

Qtde.

Cadinhos

500ml

04

Becker

1000 ml

03

Erlenmeyer

250 ml

03

Erlenmeyer

500 ml

03
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Balão

500 ml

03

Proveta

25 ml

04

Becker

250 ml

02

Becker

100 ml

02

Becker

50 ml

02

12.11.5 Laboratório Multidisciplinar Patologia, Histologia, Imunologia
Clinica
•

Área física:60m²

•

Capacidade de atendimento: 20 alunos;

•

03 bancada central de 3x1m; 1 bancada lateral de 5m;

•

16 armários para guarda volumes de aluno;

•

05 armários para guarda de equipamentos.
✓ Disposição do Laboratório:
•

Laboratório com três bancada central e uma lateral para a
realização das aulas práticas;

•

Uma capela de exaustão de gases;

•

Um chuveiro lava olhos;

•

Um quadro para explanação da aula;

•

Bancadas laterais com uma pia para lavagem de mãos e
equipamentos;
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•

Computador com Computador com Conexão de rede

•

Um Projetor

Quadro– Equipamentos Laboratório Multidisciplinar Patologia, Histologia,
Imunologia Clinica
Especificações

Qtde

Microscópio

30

Microscópio Tri-ocular com Câmera

1

Projetor

01

Banho Maria

1

Contador diferencial de células Marca CELM

1

Deionizador

1

Diluidor Marca CELM

1

Centrífuga

1

Analisador Bioquímico CELM- SB – 190

1

Braço para punção venosa

1

Contador Manuel de células

04
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Quadro- Lâminas para Patologia Laboratório Multidisciplinar Patologia,
Histologia, Imunologia Clinica
Especificações

Qtde.

Abscesso hepático

01

Adenocarcinoma adrenal

01

Adenocarcinoma gl. Salivar

01

Ameloblastoma

01

Apoptose

01

Arteriosclerose

01

Aterosclerose

01

Atrofia de testículo

01

Atrofia muscular

01

Avc

01

Calcificacao distrófica

01

Calcificacao metastatica pulmão

01

Carcinoma de bexiga

01

Carcinoma de prostate

01

Cirrose biliar

01

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

301

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Cirrose hepática

01

Cisto ovariano

01

Condrossarcoma

01

Congestão esplênica

01

Congestão hepática

01

Degeneração hialina músculo

01

Degeneração testicular

01

Distrofia muscular

01

Edema pulmonar

01

Enfizema pulmonar

01

Esteatonecrose

01

Esteatose hepática

01

Glicogenose hepática

01

Hemangioma

01

Hemorragia

01

Hepatite crônica granulomatosa

01

Hepatite crônica

01
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Hepatite necrótica

01

Hepatite viral

01

Hipertrofia cardíaca – Chagas

01

Infarto miocardio agudo

01

Infarto miocardio reparação

01

Infarto miocárdio-masson

01

Infarto renal

01

Melanoma

01

Metaplasia pulmonar

01

Metástase de tumor de mama no fígado

01

Metástase de carcinoma de mama no baço

01

Necrose de coagulação

01

Necrose de liquefação

01

Osteomielite

01

Osteossarcoma

01

Tecido de granulação

01

Teratoma ovário

01
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Trombo celular

01

Trombo arterial

01

Trombo em organização

01

Trombo venoso

01

Abscesso hepático

01

Adenocarcinoma adrenal

01

12.11.6 Laboratório Multidisciplinar de Microscopia, Patologia,
Citologia, Histologia, Botânica, Genética e Embriologia
•

Área física:60m²

•

Capacidade de atendimento: 20 alunos;

•

03 bancada central de 3x1m; 1 bancada lateral de 5m;

•

16 armários para guarda volumes de aluno;

•

05 armários para guarda de equipamentos.
✓ Disposição do Laboratório:
•

Laboratório com três bancada central e uma lateral para a
realização das aulas práticas;

•

Uma capela de exaustão de gases;

•

Um chuveiro lava olhos;

•

Um quadro para explanação da aula;
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•

Bancadas laterais com uma pia para lavagem de mãos e
equipamentos;

•

Computador com Computador com Conexão de rede

•

Um Projetor

Quadro - Equipamentos Laboratório Multidisciplinar de Microscopia, Imunologia,
Patologia, Citologia, Histologia, Botânica, Genética e Embriologia
Especificações
Microscópio

Qtde.
30

Biológico Binocular
Banho Maria

1

Célula em vitro

1

Microscópio Biológico Triocular com câmera

1

Lupa Tri-ocular câmera

1

Projeto

1

Autoclave

1

Agitador magnético

1

Estrutura da

1

Célula Humana
Embriologia I E II

1

Divisão Celular IEII

1
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Quadro – Lâminas Laboratório Multidisciplinar de Microscopia, Imunologia,
Patologia, Citologia, Histologia, Botânica, Genética e Embriologia
Especificações

Qtde
.

Lâmina (Epitélio escamoso, humano, células isoladas)

1

Lâmina (Tecido conjuntivo areolar, humano)

1

Lâmina ( Cartilagem hialina, humano)

1

Lâmina (Osso compacto, humano)

1

Lâmina (Músculo estriado, humano)

1

Lâmina (Músculo cardiaco, humano)

1

Lâmina ( Artéria, humano)

1

Lâmina ( Veia, humano)

1

Lâmina ( Pulmão humano)

1

Lâmina ( Esfregaço de sangue, humano)

1

Lâmina ( Baço, humano)

1

Lâmina (Glândula tireóide, humano)

1
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Lâmina ( Timo de criança)

1

Lâmina (Lingua, humano)

1

Lâmina ( Dente, humano)

1

Lâmina (Glândula parótida, humana)

1

Lâmina ( Esôfago, humano)

1

Lâmina (Estômago, humano, região fúngica)

1

Lâmina (Duodeno, humano)

1

Lâmina (Colo, humano)

1

Lâmina (Pâncreas, humano)

1

Lâmina (Fígado, humano)

1

Lâmina (Apendice vermiforme)

1

Lâmina ( Rim, humano)

1

Lâmina (Glândula adrenal)

1

Lâmina (Ovário, humano)

1

Lâmina (Útero, humano)

1

Lâmina (Placenta, humano)

1

Lâmina ( Testículo, humano)

1
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Lâmina (Epidídimo, humano)

1

Lâmina ( Cérebro, humano)

1

Lâmina ( Cerebelo, humano)

1

Lâmina (Mêdula espinhal, humano)

1

Lâmina ( Gânglio simpático, humano)

1

Lâmina (Pele da palma, humano)

1

Lâmina ( Escalpo, humano) folículos pilosos

1

Lâmina ( Escalpo, humano) folículos pilosos

1

Lâmina ( Retina, humana)

1

Lâmina( Ponta de dedo de um feto humano

1

Com

desenvolvimento de unha)

Lâmina (Glândula mamária, humano)

1

Lâmina (Artéria)

5

Lâmina ( cérebro)

5

Lâmina (Corpúsculo gustativo)

5

Lâmina (Corpúsculo paccini)

5

Lâmina ( Epididimo – aoyama)

5

Lâmina ( Esfregaço de sangue galinha)

5
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Lâmina ( Esfregaço de sangue humano)

5

Lâmina (Fígado- glicogênio)

5

Lâmina ( Fígado – Kupfer)

5

Lâmina (Fígado – nucléolo)

5

Lâmina (Fígado- reticulina)

5

Lâmina (Medula – Prata)

5

Lâmina ( Mesentério az de toluidina)

5

Lâmina (Mesentério Masson)

5

Lâmina ( Mitose – raiz de cebola)

5

Lâmina ( Tecido adiposo)

5

Lâmina ( Testículo – fleugen)

5

Quadro - Vidrarias e Materiais Diversos Lâminas Laboratório Multidisciplinar de
Microscopia, Patologia, Citologia, Histologia, Botânica, Genética e Embriologia
Especificações

Medida

Qtde.

Bureta de 25 ml

25ml

3

Lâminas

2 cx
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Lamínulas

2 cx

Lava olhos de bancada

1

Pipeta

10ml

6

Pipeta

25ml

6

Pipeta

5ml

6

Pisseta ou franco

6

Lavador
Tubo de ensaio

33

Especificações

Medida

Qtde.

Cadinhos

500ml

04

Becker

1000 ml

03

Erlenmeyer

250 ml

03

Erlenmeyer

500 ml

03

Balão

500 ml

03

Proveta

25 ml

04

Becker

250 ml

02
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Becker

100 ml

02

Becker

50 ml

02

Quadro – Reagentes Laboratório Multidisciplinar
ESPECIFICAÇÕES
Xilol

QTDE.
01

Corante para citologia esfoliativa EA36

01

Conjunto de coloração diferencial rápida em hematologia

01

Hematoxilina

01

Orange G6

01

Azul de metileno

01

Eosina

01

Iodo

01

12.11.7 Laboratório De Fisiologia e Avaliação Física
O laboratório de fisiologia e avaliação física está em uma área de 25m², conta
com materiais para estudos nas disciplinas de fisiologia do exercício e diagnóstico e
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avaliação em educação física, além de atender aos alunos de Estágio Supervisionado
em Educação Física III.
•

Balanças

•

Banco de Wells

•

Barra paralela para treino de macha

•

Bicicleta ergométrica

•

Colchonetes

•

Compassos digital para dobras cutâneas

•

Compassos para dobras cutâneas

•

Conjuntos de steps com três degraus

•

Dinamômetro manual

•

Dinamômetro para membros inferiores

•

Divã baixo

•

Esfigmomanômetros

•

Estadiômetros

•

Esteira

•

Estetoscópios

•

Flexímetro

•

Frequencímetros cardíacos

•

Goniômetro

•

Microcomputador

•

Oxímetros

•

Paquímetros

•

Simetrógrafo

•

Tatames
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12.11.8 Ambulatório de Saúde da Mulher
Instituído a partir do projeto de extensão Ambulatório de atendimento à mulher
está em uma área de 30m², que objetiva proporcionar acessibilidade à mulher para
realização de consultas ginecológicas, coleta de PCCU exame Preventivo do câncer de
colo uterino. Possibilitando uma vivência pratica aos acadêmicos de diversos períodos,
trabalhar interdisciplinaridade, através dos produtos a serem utilizados no ambulatório,
como também a educação em saúde. Contribuindo com os acadêmicos de
enfermagem o conhecimento aliado à prática no que se diz respeito à Saúde da
Mulher. O ambulatório é utilizado pelos alunos participantes do projeto como também
os alunos que cursam a disciplina de saúde da mulher.

Características do espaço físico
Sala contendo:Mesa Ginecológica;Escada com dois degraus;Mesa auxiliar;Foco
de luz com cabo flexível; Cesto de lixo; Armário e banheiro em anexo.
MATERIAL
QUANTIDADE
MESA GINECOLÓGICA FIXA
01
ESPATULA DE AYRES
100
ESCOVA CERVICAL
100
ESPÉCULO VAGINAL
50
LUVA DE PROCEDIMENTO
01 CX
MASCARA COM ELÁSTICO
01 CX
FIXADOR CITOLÓGICO
01
FOCO DE LUZ
01
CESTO DE LIXO GRANDE
01
CAMISOLA DESCASTÁVEL
50
LENÇOL DE PAPEL
2 ROLOS
LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMEDADE FOSCA
50
PORTA LÂMINAS DE PLASTICO
100
ETIQUETA ADESIVA DE PAPEL
50
CANETA BIC
02
LAPIS
02
ARMÁRIO
01
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CADEIRA
MESA
BANCO GIRATÓRIO
CESTO DE LIXO PEQUENO PARA BANHEIRO
SACO DE LIXO
PAPEL HIGIENICO
PLACA DE IDÊNTIFICAÇÃO
ESCADA DE DOIS DEGRAUS
MESA AUXILIAR DE PROCEDIMENTOS
PAPEL TOALHA

01
01
01
01
01 PCT
01 PCT
01
01
01
01 PCT

12.11.9 Laboratório de Química, Bioquímica e Bromatologia
Com uma área de 60m², neste laboratório são desenvolvidas práticas relativas
ao comportamento químico de substâncias, onde são avaliados aspectos qualitativos e
quantitativos de sistemas reacionais. São desenvolvidas práticas relativas à lei dos
gases reais e ideais, propriedades crioscópicas e termodinâmicas de alguns sistemas,
cinética e equilíbrio químico. Os conceitos teóricos são aplicados em experimentos que
permitem avaliar, entre outros, a massa molecular de líquidos e gases, ordem de
reações, deslocamento de equilíbrios em meios reacionais, difusão de sistemas
gasosos e parâmetros termodinâmicos de reações.
•

Equipamentos

•

Laboratório com bancadas de 3,5x0,8 m para desenvolvimento das

experiências pelos alunos e para o professor, com ponto de água, gás e corrente
elétrica. Agitador magnético, D. Tome, com lamp. Piloto e contr.; Multímetro DID IK;
Exaustor p/ parede, Arno; pH-metro de bolso Mod CG 818/37; Manta de aquecimento
110/220v; Oxímetro; Banho-Maria; Chapa de aquecimento para DQO; Capela de
exaustão de gases. Capela; Bancada para preparação dos materiais das práticas, com
pia e ponto de corrente elétrica; Toda vidraria e reagentes necessários para
desenvolvimento das práticas atuais; Balança Eletron Precicion Mod. A-1000; Agitador
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magnético, D. Tome, com lamp. Piloto e contr.; Estufa elétrica p/ secagem e
esterilização (60x60x70 cm) Biomatic; Exaustor p/ parede, ITC.

12.11.10

Laboratório de Física e Bio-Física

-

Neste laboratório, localizado em uma área de 60m², são desenvolvidas práticas
relativas aos temas ligados aos assuntos e mecânica, eletricidade e ótica. Sendo
possível realizar experiências sobre mecânica, acústica e termodinâmica. O laboratório
contém Trilhos de Ar completos, com sistema computadorizado de medidas e com
cronômetros manuais controlados, com os planos inclinados, pêndulos simples. Além
dos equipamentos de uso específico, o laboratório conta com equipamentos de uso
geral, tais como réguas, paquímetros, micrômetros, termômetros analógicos e digitais,
cronômetros analógicos e digitais, entre outros. Para abordar os assuntos de
eletricidade, eletromagnetismo e ótica, o laboratório conta com os seguintes
equipamentos fontes de tensão, conjunto completo para balança de torção, cargas
eletrostáticas, bancos ópticos com lentes e espelhos, entre outros.
•

Equipamentos

•

1 Microrretífica, marca DREMEL, com acessórios contendo: Microrretífica

127V/175W/60Hz, velocidade nominal [N] 35.000 rpm, capacidade da bucha
0,8/1,6/2,4/3,2 mm, 1 acessório flexível, possui 36 acessórios menores e 3
acoplamentos;
•

1 Serra Tico Tico de bancada 127 V, marca MAKITA; 1 Furadeira de

bancada cabeçote, marca MOTOMIL, base e mesa em ferro fundido cinzento, alavanca
de avanço com 3 braços, mesa móvel e inclinável, fixação do motor com esticadores;
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•

Além dos equipamentos citados acima, o Laboratório também possui

ferramentas de uso geral (ex.: chave de fendas, Phillips, alicates, etc), microcomputadores, kits de Arduíno e componentes eletrônicos (ex.: resistores, indutores,
capacitores, sensores, etc) para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa aplicada
dos discentes.

12.11.11

Laboratório Prático de Estética

Destinado ao desenvolvimento das práticas de Terapias Estéticas Manuais,
Depilação e Abordagens Capilares; Dermografia e Micropigmentação, Práticas em
Estética Corporal e Procedimentos Complementares em Estética.
Equipamentos e Estética

12.11.12

Laboratório Facial

Área: 60 m2
Equipamentos e materiais:
•

15 Macas Master Reclináveis;

•

15 Mesa Auxiliar Tipo Z 3 Prateleiras em Metal;

•

15 Escadas;

•

15 Bancos Mocho;

•

10 Cubetas de silicone para preparação de cremes;

•

10 Espátulas de plástico;

•

10 Borrifadores de álcool ;

•

01 Dermaview;

•

02 Dermosteam Vapor de Ozônio Bactericida e Aromaterapia;
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•

02 Beauty Face HTM - Aparelho de Alta Frequência Tratamentos Faciais e
Podologia;

•

01 Spectra Face Plus Aparelho de Radiofrequência Facial e Corporal;

•

01 Mascara termica termotek cinza;

•

12.11.13

Laboratório Corporal

Área: 60 m2
Equipamentos e materiais:
•

15 macas reclinaveis,

•

15 escadas,

•

15 carrinhos auxiliares,

•

15 bancos mocho

Equipamentos específicos de estética corporal
•

02 - Neurodyn 10 Canais Ibramed - Aparelho de Corrente Aussie, Russa e
Eletrolipólise;

•

01 - Sonopulse Compact Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 3Mhz;

•

03 - Ultrafitt P Aparelho de Vacuoterapia e Microdermoabrasão;

•

04 - Manta termica termotek 70x145 – prata

12.11.14

Laboratório Capilar

Área: 60m²
Equipamentos e materiais:
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•

07 Cadeira Reclinável Hidráulica;

•

04 Lavatórios;

•

10 Cadeiras;

•

07 Carrinho Aux. Multiuso 4gav. Preto;

•

07 Espelho 1,10cm x1,60cm;

•

07 Maquinas de Cortar Cabelo.

12.11.15

Laboratório de Esterilização

A esterilização de materiais deve ser uma prioridade de todos os laboratórios, já
que tal procedimento tem como objetivo garantir as melhores condições sanitárias
possíveis. É preciso que os resultados dos exames não sejam comprometidos e os
equipamentos sejam isentos da presença de microrganismos O laboratório está em
uma área de 30m², com bancadas de mármore, banheiro e pia.

Características do espaço físico
MATERIAL
AUTOCLAVE
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO

12.11.16

QUANTIDADE
02
02

Laboratório de Segurança do Trabalho

Equipamentos disponíveis para estudo da prática dos alunos

No

Descrição

Qtde

1

OCULOS SEG. CARBO CAYMAN CINZA.

1

2

MASCARA PFF1

1
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3

MASCARA PFF2

1

4

CAPUZ CONTRA ORIGEM TREMICA KOURION

1

5

CAPUZ CONTRA ORIGEM QUIMICOS KP500

1

6

CAPUZ CONTRA PARTES GIR RASPA

1

7

LUVA SEG NITRILICA PROMAT NITRIMAT VERD

1

8

MANGOT P/ SOLDADOR RASPA 60CM

1

9

MANGOT PVC CONTRA AGUA

1

10

MANGA CONTRA AGENTE TERMICOS KORION

1

11

BOTINA BI VAQUETA ELAST 50B19 N°40

1

12

BOTA DE BORRACHA BRANCA MEDIA N°40

1

13

PERNEIRA RASPA P/SOLDADOR 35CM R E B

1

14

PERNEIRA CONTRA ARGENTE QUI KP1000

1

15

CALÇA CONTRA AGERNT ABRASIVOS RASPA

1

16

CALÇA CONTRA AGENTE QUIMICOS KP500

1

17

CALÇA CONTRA ARGENTES AGUA PVC

1

18

MACACÃO SEG AGENT TERMICO KORION

1

19

MACACÃO P/ SANEAMENTO KP400 R E B

1

20

MACACÃOANTI ACIDO KP500

1

21

TRAVA QUEDA MG CINTOS 1886

1

22

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL INCOL PRO-AS/C

1

23

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL VERDE PRO-AS

1

24

MASCARA DEW SOLDA C/ CARN VISOR REG PROSA

1

25

MASCARA

1

26

CINTO DE SEGURANÇA ALPINISTA PRO SAFETY

1

27

TALABERT P/ CINTO ELETRICISTA MG

2

28

ABAFADOR DE RUIDOS TIPO PLUG PRO SAFET

1

29

ABAFADOR DE RUIDOS CG103CARBOG

1
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30

MASCARA RESPIRATORIA CG306 CARBOG

1

31

MSA MASCARA RESPIRATORIA COMFO II CA: 434

1

32

LUVA RASPA 07 CM TIPO A PROSSEGUI

1

33

LUVA ALTA TENSÃO 2.5KV 500V ORION

1

34

LUVA LATEX FORRADA M- PRO SAFETY

1

35

LUVA NITRILON AMARELA 0688 PROMAT

1

36

LUVA DE COBERTURA P/ ALTA TENSÃO NACIO

1

37

MANGOT DE RASPA PROSSEGUI

1

38

BOTINA C/ELASTICO BI N°40 IMBISEG

1

39

BOTINA C/ELASTICO MONO N°40 IMBISEG

1

40

BOTA BRANCA N°37/38 PEGA FORTE

1

41

PERNEIRA BIDIM 2 TALAS C/ VELCRO

1

42

MACACÃO BRIM MASC FIXA P/ APIC. ZATTI

1

43

CAPACETE DE PRODUÇÃO BRANCO PLASTCOR

1

44

CAPACETE ABA TOTAL BRANCO 810 LEDAN

1

45

OCULOS RIO DE JANEIRO INCOLOR DANNY

1

46

OCULOS RIO DE JANEIRO FUME FVS / ORION

1

47

OCULOS AMPLA VISÃO PERFURADO PRO SAFE

1

48

MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL INCOL PRO-AS/C

1

Instrumentos de medição para curso de segurança no trabalho
Bafômetro Digital Portátil , Medidor de Monóxido Carbono Mod. Co-3000, Bomba
Digital Programável de Amostragem de Poeira e Gases, Decibelímetro - Medidor de
Nível de Pressão Sonora - Data Logger, Detector de Amônia - (NH3) Digital Portátil,
Detector de Fuga de Gás Halogêneo, Dosímetro de Ruído Digital Portátil, Explosímetro
Digital Portátil, Medidor de Campo Eletromagnético Digital Portátil/ Data-Logger,
Medidor de Energia Solar, Termo-Higro-Anemômetro Digital Portátil, Medidor de Stress
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Térmico / Termômetro de Globo, Detector Portátil de Metais, Explosimetro Digital
Mod.Exp-100 Portátil para Metano - 0 A 100% Lel, Dinamômetro Digital Portátil
(Reversível), Luxímetro Digital Portátil, Medidor de Dióxido de Carbono, Temperatura e
Umidade, Medidor de Luz Ultravioleta Digital, Radiômetro - Detector de Radiação
Nuclear Digital, Detector de Oxigênio mod.dg-400 digital;

12.11.17

Laboratório de Desenho Técnico

O laboratório disponibiliza 25 mesas de desenho em forma de pranchetas com
régua paralela para traçados, como objetos de desenho à disposição dos docentes,
tais como: réguas, esquadros, transferidores e compassos de madeira, sala
climatizada, iluminação adequada, com projetor e computador, acesso à internet.

12.11.18

Brinquedoteca

Com uma área de 60 m², a brinquedoteca é um espaço de expressão lúdicocriativa que se propõe desenvolver um programa de coeducação, com possibilidades
de participação de várias gerações, atendendo às necessidades de interação social, de
criação cultural, de exercício da cidadania e de permanente estímulo ao crescimento
do ser humano. Também se propõe a inserir e sugerir a implantação de cursos ligada à
área pedagógica.
A Brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira, aonde a
criança e os adultos vão para brincar livremente, com todo o estímulo à manifestação
de potencialidades e necessidades lúdicas, e ainda, muitos brinquedos, jogos variados
e diversos materiais que permitem expressão da criatividade.

Materiais da brinquedoteca
1. Teatro da Hora - 80 X 35 X 107 Cm
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2. Mesa Com 4 Cadeiras - Medida da Cadeira: 26 X 30,5 X 60 Cm; - Medida da
Mesa: 60 X 60 X 55 Cm
3. Pequeno Engenheiro - 18 X 18 X 6 Cm
4. Cantinho da Leitura - 55 X 7 X 110 Cm
5. Tapete de Numerais - Cada Base Medindo: 31 X 31cm - Tapete Medindo: 80
X 168 cm
6. Prateleira Colorida - 60 X 25,5 X 106 Cm
7. Mapa - 30 X 30 Cm
8. Fantoche
9. Tangram - 21 X 21 Cm
10. Memória - 12,5 X 12,5 X 5 Cm
11. Dominó - 17 X 9,5 X 4 Cm
12. Quebra-Cabeça
13. Dado Pequeno
14. Loto Leitura - 18 X 18 X 5 Cm
15. Numerais e Quantidades - 18 X 18 X 4 Cm
16. Fazendo Cálculos - 17 X 9,5 X 4 Cm
17. Jogo De Xadrez E Dama
18. Alfabeto Móvel - Letras Medindo 11 Cm
19. Jogo De Trilha
20. Ábaco Aberto - 30 X 7 X 12 Cm

12.11.19

Studio de Pilates

Equipamento De Pilates: 01 cadilac completo madeiramento e estofado na cor
preta, barras em aço inoxidável, 03 Fuzzys; 02 trapézios de madeira; 01 trapézio em
aço inoxidável; 02 molas pretas; 02 molas amarelas; 02 molas vermelhas; 02 molas
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verdes; 02 molas azuis; 01 para de alças para os pés; 01 par de alças para as mãos;
01 Wall unit: barras paralelas em aço inoxidável; 01 base de madeira com estofamento
na cor preto; 02 molas amarelas;
vermelhas; 01 trapézio

02 molas azuis; 02 molas verdes; 02 molas

em aço inoxidável; 01 trapézio com correntes em aço

inoxidável; 01 par de alças para os pés e um par de alças para as mãos; 01 cadeira de
exercícios com molas iguais de alta resistência total 04 molas. Acento de madeira com
estofamento na cor preta, alças laterais e apoio para os pés; 01 reformer: base madeira
com estofamento na cor preta, apoio de ombros também estofados, apoio para os pés
com barras em aço inoxidável,

alças corrediço em trilho inoxidável,

02 molas

vermelhas, 02 molas azuis e 02 molas amarelas; 01 lader barrel de madeira com
estofamento na cor preta; 01 Step barrel de madeira estofado na cor preta e bastão
com regularem; Equipamento De Pilates: 01 meia lua de madeira com estofado na cor
preta; 06 peças de tatames 1x1m cada em eva na cor azul.

12.11.20

Laboratórios de Informática

A estrutura física do Laboratório de Informática possui uma área construída de
60 m². Apresenta acústica compatível à sua dimensão, facilitando, assim, aos alunos,
uma boa compreensão das aulas e interação entre os colegas. Possui amplas janelas
e ótima iluminação e ventilação. Conta com persianas para o controle da incidência
solar.
Caso seja necessário, possui também, aparelho de ar condicionado split, para
manter, de forma controlada, a temperatura do ambiente sem produzir ruído. A sala
possui quadro branco, datashow e notebook; caixa de som amplificada, mural para
avisos, cadeiras almofadadas, para um melhor conforto dos alunos. Possuem ainda,
cadeira almofadada giratória e mesa individual para o professor, cestos de lixo para
manter o ambiente limpo.
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LABORATORIOS COMPUTADORES

ESPECIFICAÇÃO

PROJETOR

ESPECIFICAÇÃO

Laboratório de
Informática I

21

Intel Core i3-2100
3.10GHz Memoria
(RAM) 4,00 GB HD
500GB

1

Benq

Laboratório de
Informática II

35

Intel Core i3-2100
3.10GHz Memoria
(RAM) 4,00 GB HD
500GB

1

Epson Pawer lite s18+

Laboratório de
Informática III

36

Intel Core i3-2100
3.10GHz Memoria
(RAM) 4,00 GB HD
500GB

1

Benq mp515

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus trabalhos
acadêmicos, a IES disponibiliza os laboratórios de informática. Os alunos podem
acessar livremente esses laboratórios através de senha própria. O laboratório conta
com técnico que auxilia os alunos nas suas dificuldades concernentes ao uso dos
equipamentos e softwares. O técnico também é o responsável pelo controle de entrada
e saída dos alunos.
A estrutura do laboratório de informática foi concebida para atender às
necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e
extensão que incluem disciplinas que utilizam recursos de informática e também para o
enriquecimento curricular, tendo em vista que os serviços informatizados atualmente
são imprescindíveis em todas as profissões.
O espaço físico dos laboratórios de informática é suficiente para atender da
melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação equipamentos versus
número de alunos. O laboratório é dotado de climatização ambiental, cores
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apropriadas, iluminação e layout condizentes com as atividades pedagógicas que
serão desenvolvidas.
O laboratório de informática foi montado com modernos computadores,
impressoras e softwares vindo atender plenamente às atividades que ali são
desenvolvidas por alunos e professores. As necessidades decorrentes da contínua
modernização são levantadas pelos professores e prontamente atendidas.
O laboratório de informática visa proporcionar atividades práticas que
aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas relacionadas ao
exercício profissional das habilidades que são adquiridas através dos cursos. A relação
equipamento/aluno varia conforme a relação laboratório/disciplina.
Os equipamentos são adequados às atividades acadêmicas dispostas em cada
projeto pedagógico de curso em quantidade que mantém a relação equipamento/aluno
compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos padrões de qualidade
exigidos para a avaliação do curso. Possuem acessórios necessários às atividades
planejadas e material de consumo compatível, em quantidade suficiente.
Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com as
condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n°
5296/2004. Em atenção aos portadores de necessidades especiais, os computadores
possuem instalado o software específico (DOS VOX e VLIBRAS), teclados em Braille e
fones de ouvido.
O horário de funcionamento do laboratório de informática é de segunda a sexta
das 08:00h às 22:00h e aos sábados e domingo que tem aula de Pós graduação.
A IES dispõe do regulamento denominado, Políticas de Uso de Laboratório de
Informática, o qual descreve às normas de utilização, manutenção e conservação do
laboratório de informática, bem como direito e deveres de seus usuários.
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• Laboratorio do Corpo - Academia – Quadra Coberta – Quadra de Areia –
Sala de Dança
Academia-Escola, um local desenvolvido para que alunos, funcionários e
comunidade externa possam melhorar a qualidade de vida por meio de exercícios
físicos e da prática esportiva.

12.11.21

Academia de Musculação

A Academia de musculação esta instalada em uma área de 600m², construída
pensando na disposição de cada equipamento, possui aparelhagem completa de
musculação da marca Fit+, além de halteres e anilhas. A estrutura conta ainda com
bebedouro, caixa de som, amplificador, aparelhos de ar condicionado, entre outros
descritos no PPC.

APARELHOS FIT + ACADEMIA
QUANT.

NOME DO APARELHO

1

Supino Regulável

1

Puxada Alta Conjugado / Puxad. Baixo

1

Remada Cavalo

1

Banco Rosca Scott

1

Parada Exercício Livre

2

Cross over

1

Agachamento Smith

1

Rack

1

Flexora e Extensora
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1

Banco Panturrilha

1

Leg 45

2

Adutora Abdutora

1

Suporte de Anilha Completo emborrachado

1

Suporte Halteres de 01 a 10 k emborrachado

1

Suporte Caneleira Completo

1

Bebedouro 100 Lt com 2 torneiras

7

Esteira

10

Bike Ergométrica Horizonte

1

Bike Ergométrica Vertical

1

Torre Cross Fit (Parede)

3

Elíptico

2

Espaldar

4

Jump

1

Desenvolvimento Ombro

1

Peck Deck

1

Banco Reto

1

Banco Regulável

1

Mesa Dambus Completa com peças de 12 a 35 k

1

Gráviton

1

Flexora deitada

1

Supino Reto

1

Glúteo
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1

Supino Inclinado

1

Escama de fita Funcional

1

Suporte para guardar Step

1

Step

15

Colchonete

2

Bola de Alongamento

1

Rodinha para abdominal

1

Guardar pequenos objetos com várias portas

1

Balcão com portas grandes objetos e fichário

2

Nichos de recepção de 1,20m por 30

2

Balanças

2

Alongadores de panturrilhas

2

Step de madeira de 40 cm

1

Kit de 6 peças para treinamento de lutas

1

Corda naval aprox. 12 m

4

Extintores

2

Barra W

2

Barra reta de 1,20 m

3

Barra reta de 1,60 m

1

Suporte de barras

2

Barras de 40 cm rosqueavel
ANILHAS

10

Anilhas de 2 k
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8

Anilhas de 3 k

16

Anilhas de 5 k

14

Anilhas de 10 k

8

Anilhas de 15 k

8

Anilhas de 20 k
HALTERES MENORES

2

Par de 2 k

2

Par de 3k

1

Par de 4k

1

Par de 5k

1

Par de 6k

1

Par de 7k

1

Par de 8k

1

Par de 9k

2

Apoiador de flexão

4

Cones
MOBILHARIO

1

Bebedouro vertical

1

Catraca de controle de acesso

2

Cadeira de recepção

1

Mesa de escritório

2

Cadeira pequena de escritório

1

Suporte de mesa de som
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1

Mesa de som de 4 canais

1

Amplificador

5

Caixa de som

1

Computadores

4

Ar condicionado de 60 mil btus

6

Molving de iluminação profissional

12.11.22

Sala de Dança e Musica

A sala de dança e musica possui estrutura completa, instalada em uma área de
150m², da espelhada, passue equipamento de som e iluminação profissional, para a
prática de varias estilos de dança, bem como outras atividades, como ginástica
localizada, aulas de step e treinamento funcional. O espaço também é usada para
pratica de aulas de música, contendo vários instrumentos musicais como bateria,
guitarra, baixo, teclados, violão e outros.

12.11.23

Quadra Coberta Poliesportiva

Para a prática de esportes: Vôlei, Futsal, Handebol e Baquete, contem também
blocos de banheiros masculinos e femininos.

12.11.24

Quadra de Areia

Duas quadras de areia, em uma área total de 300m², destinada para a prática de
esportes: Vôlei, Futevôlei, Futebol de Areia e outras atividades.
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12.11.25

Estúdio de Gravação

O Estúdio de Áudio e Vídeo tem como objetivos: produção e edição de vídeos
e vídeos-aula, edição de imagens e a organização e apoio para webconferências e
videoconferências. Instalado em uma sala especial adaptada com isolação acústica, o
Estúdio possui equipamentos para a gravação e edição de vídeos, além de
climatização e acesso a internet banda larga. O Estúdio de Vídeo está à disposição da
comunidade do Centro Universitário ITOP em especial aos professores e alunos dos
cursos na modalidade a presencial ou a distância.
EQUIPAMENTO
CAMERA

QUANTIDADE
4

LENTE

4

MICROFONE

4

MODELO
CANON: 80D-MARK III-TSI
OSMO: 1
LENTES: (2) 18-55m -(1) 21-105m – (1)
50m
(1) KIT SONY, (1) KIT BOYA , (1) ROAD, (1)
SHURE

CARTÃO
TRIPÉ
CARREGADOR
TELEPROMPTER

5
4
3
1

GRUA
SPOT DE LED
BATERIA
POLTRONA

1
3
3
3

CADEIRA
BANCO
COMPUTADOR
HD EXTERNO
ILUMINAÇÃO
AR CONDICIONDO
ESPELHO

1
1
2
1
7
1
1

(2) 16GB – (2) 64GB – (1) 32 GB
TRIPÉS DE CAMERA
CARREGADORES DE CAMERAS CANON
TELEPROPONTER DE LEITURA PARA
GRAVAÇÃO
PEDESTAL DE GRUA
SPOTS DE LED DE ILUMINACAO
BATERIAS DE CAMERAS CANON
(2) POLTRONAS VERMELHA PARA
ENTREVISTA – (1) POLTRONA MAQUIAGEM
CADEIRA PRESIDENTE (APRESENTADOR)
BANCO VERMELHO (APRESENTADOR)
2 NOTEBOOK (ILHAS DE EDIÇÃO)
CASE DE 1 TERA BITS
KIT DE ILUMINAÇÃO FIXA ESPELHADA
AR CONDICIONADO E REFREGIRAÇAO
ESPELHO PARA MAQUIAGEM
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• Laboratórios de Radiológica
02 Laboratorios
N
QTD.
0
02

º

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Aparelho simulador de Raios-X

1
0

02

Avental de chumbo

0

02

Biombo de chumbo

0

02

Chassis 18 x 24

0

02

Chassis 24 x30

0

02

Chassis 30 x40

0

02

Chassis 35 x35

0

02

Chassis 35 x 43

0

02

Negatoscópio

1

02

Esqueleto de 1.68m padrão com roda

1

02

Torso humano bissexual 85 cm 24 pt.

1

02

Régua

1

02

Projetor de mídia (Data-show)

1

02

DVD

1

02

Computadores com acesso à internet

1

02

Pretetor de Tireóde

2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
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6
1

02

Óculos plumbifero

7

Sala de Metodologias Ativas

12.11.26

O Centro Universitário ITOP, destinou uma sala de 60m², climatizadas com 5
mesas redondas sendo cada uma com 5 cadeiras em cada, cinco quadro brancos
cinco TV de 42¨ e 25 tabletes da Apple, rede wife.
A renovação das estruturas do ensino é fundamental para que os alunos de
todos os níveis acompanhem as mudanças na sociedade. As metodologias
ativas entram em jogo para dar um novo fôlego ao processo de aprendizado.
Esse modelo pretende formar estudantes mais engajados, com um olhar crítico
e não apenas meros espectadores da sua própria formação.
O envolvimento diferencial na aprendizagem traz benefícios que vão muito
além de um ritmo mais dinâmico. O universitário entra no mercado de trabalho dotado
de competências cada vez mais valorizadas.
Estrutura da Sala de Metodologias Ativas do Centro Universitário ITOP:
•

Sala De 60m²;

•

Climatizadas;

•

5 Mesas Redondas;

•

25 Cadeiras Em Cada Sendo 5 Para Cada Mesa;

•

Cinco Quadro Brancos;

•

Cinco Tv De 42¨;

•

25 Tabletes Da Apple, Sendo 5 Para Cada Mesa;

•

Rede Wi-Fe.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

333

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

A metodologia ativa de ensino muda esse paradigma, não para questionar a
autoridade do docente, mas para retirar os estudantes da passividade. Aqui, o
professor é um facilitador, mas são os alunos que guiam os seus próprios processos.
O objetivo é que sejam muito mais independentes, proativos e capacitados em
outras habilidades cognitivas que não seriam tão estimuladas com as metodologias
passivas.
Além disso, a carga que normalmente existe na prática de ensinoaprendizagem reduz bastante. As aulas passam a ser mais estimulantes, envolventes e
captam a atenção. Os estudantes querem estar presentes por vontade, não por
obrigação.
Para atingir o objetivo de colocar o aluno no centro do seu processo de
aprendizado, podem ser utilizadas diferentes estratégias. Confira abaixo algumas das
formas mais comuns de promover o método ativo.
Sala de aula invertida: Nesse caso, o aluno estuda a matéria antes e depois é
que tem um encontro com o professor para debater e tirar dúvidas sobre o assunto.
Pode ser aplicada tanto nas aulas presenciais como no EaD, onde já é regra. Isso
permite que seja o estudante a lançar a primeira visão sobre o conteúdo, sem
influência prévia.
Aprendizagem baseada em problemas: Com todos os recursos disponíveis e
usando até mesmo do conhecimento adquirido em outras áreas do conhecimento, os
estudantes tentam encontrar soluções para problemas práticos.
Aprendizagem em pares ou grupos: Como o nome já diz, duplas ou grupos
trabalham juntos em torno de um problema ou projeto. O objetivo é promover o
aprendizado mútuo e a noção de que o trabalho em equipe é fundamental.
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12.11.27

Infraestrutura para CPA

A Comissão Própria de Avaliação - CPA do Centro Universitário ITOP atua de
forma autônoma, contando com ampla representação da comunidade acadêmica e
sociedade civil, com o objetivo de gerar subsídios
Instituição no acompanhamento do cumprimento do PDI. Para assegurar o pleno
funcionamento da CPA, sua infraestrutura física e tecnológica atende às necessidades
institucionais, sendo disponibilizadas instalações exclusivas, para o trabalho individual
dos membros da CPA.
A IES fornece para a Comissão Própria de Avaliação – CPA uma sala com
30m², espaço os recursos materiais, recursos humanos e infraestrutura necessária à
condução de suas atividades.
O espaço destinado aos trabalhos da CPA é composto por mesa de escritório
com cadeiras, mesas de reunião com cadeiras, armário, impressora computador
conectado à internet, recurso tecnológico inovador através do acesso exclusivo para
CPA ao sistema de Gestão Acadêmica Eobert Life, onde são inseridas as avaliações
institucionais para coleta e análise de dados bem como a tabulação dos resultados e
destinação aos diversos setores, sendo um processo inovador e que tem tido bons
resultados. A sala é isolada de ruídos externos, com boa audição interna, climatizadas,
e com acessibilidade conforme legislação pertinente e Plano de Acessibilidade
instituída pela IES, proporcionando maior conforto para os usuários.
A sala da CPA é utilizada para as reuniões ordinárias e para as extraordinárias,
quando convocadas. Além disso, a sala está disponível para o trabalho individual dos
membros da CPA, para a reunião com a equipe da CPA e para as reuniões com
convidados.
O ITOP disponibiliza todo o material de escritório necessário para as atividades
como papel para impressão, canetas, lápis, grampeadores, pastas porta-arquivos,
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dentre outros. Os computadores disponibilizados pela Instituição para a CPA têm
acesso exclusivo no Ambiente da CPA dentro da Plataforma Educacional da IES , para
inserir ou dela estrai dados tabulados e, com destaque ao diretório compartilhável e
remoto, onde podem ser arquivados todos os documentos da CPA, trazendo
mobilidade e segurança para os arquivos. Mais ainda, a ferramenta Zoom que pode ser
utilizada para a realização de reuniões com outras pessoas, evitando a logística do
deslocamento e economizando o tempo de todos.
Além da infraestrutura disponível, a CPA também conta com o apoio da área de
Comunicação e Marketing para criação de campanhas de sensibilização e
apresentação de resultados, elaboração de folders, elaboração do selo da CPA,
manutenção da página da CPA no portal da Instituição e elaboração de comunicados
institucionais. A CPA conta com o apoio da Área de Tecnologia da Informação, que
apoiam nos processos de aplicação de diversos questionários e também conta com o
suporte da Área de Recursos Humanos para a aplicação das pesquisas de
engajamento e de eficácia organizacional. As Áreas de Inteligência e de Tecnologia de
Informação ainda atuam no desenvolvimento de softwares específicos para viabilizar
as funções da CPA, como o software que permite que os discentes e docentes
respondam às pesquisas por meio de dispositivos móveis (celular ou tablet) e
computadores e atuam na operacionalização da coleta e análise de dados e na
garantia dos recursos tecnológicos necessários para implantação da metodologia
escolhida para o processo de autoavaliação.
A dinâmica das avaliações conduzidas pela CPA é a seguinte: a CPA planeja,
nas suas reuniões, o processo anual de pesquisas, contendo o calendário, os públicos
que serão impactados, os setores que precisarão apoiar e os questionários que serão
aplicados. A Área de Comunicação e Marketing desenvolve as campanhas de
sensibilização para cada pesquisa, bem como divulga os resultados, utilizando-se da
estratégia definida e solicitada pela CPA. A construção dos questionários e a coleta
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das respostas são processos apoiados pela Área da Tecnologia da Informação. A
plataforma utilizada para a construção das pesquisas, bem como para a coleta dos
dados é o E-orbit Life, que garante recursos tecnológicos para implantação da
metodologia adotada pela IES para o processo de autoavaliação. Os questionários são
disponibilizados por meio de e-mail e também do Autoatendimento do Aluno e do
Docente, dependendo do público-alvo, o que possibilita que as respostas sejam dadas,
por exemplo, por aplicativo (APP), em qualquer dispositivo, como computador pessoal,
smartphone ou tablet. Coletadas as respostas, a CPA recebe da Área da TI os
resultados tratados e disponibilizados em planilhas, que permite uma série de
combinações de dados e filtros para análise. Com todas essas possibilidades, após as
pesquisas, a CPA foca a sua atuação no que é mais estratégico: apresentar os
resultados para a comunidade acadêmica, ser facilitadora no processo de elaboração
de planos de ações e manter vivo e girando o Ciclo CPA no ITOP. Vale lembrar que
todas as pesquisas realizadas são sempre anônimas e espontâneas. No caso das
pesquisas relacionadas aos funcionários do Centro Universitário ITOP têm sempre o
apoio da área de Recursos Humanos. A IES considera todos os recursos e processos
de pesquisas liderados pela CPA como inovadores e exitosos.
A área da Qualidade Acadêmica também está alinhada com as atividades da
CPA, colaborando diretamente com a organização de dados e elaboração de relatórios.
O Comitê ENADE Institucional também contribui diretamente com a CPA por meio do
planejamento e execução de ações com foco na melhoria dos resultados institucionais
no ENADE, CPC e IGC. Além destes, a CPA também conta com o apoio da Ouvidoria
em atividades integradas.
Todos os membros da CPA recebem apoio institucional para participarem das
atividades relacionadas à CPA. Tanto os membros docentes quanto os membros do
corpo técnico-administrativo estão liberados para atender as convocações da CPA e
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dispõem de disponibilidades de carga horária semanal para a realização de atividades
próprias da comissão.

12.11.28

BIBLIOTECA

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente próprio para
o estudo e a pesquisa bibliográfica, apresenta acessibilidade e manutenção periódica,
com área de 300 m², acervo físicos e virtuais, espaços para leituras individuais e em
grupos, para pesquisa pela Internet, sistema de consulta e empréstimo do acervo
presencial ou remoto através do Sistema integrado de Gestão Acadêmica , além de
prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo, bem como armário guarda
volumes. A biblioteca fornece atendimento educacional especializado.
A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina e
obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada, limpa e
segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras de necessidades
especiais e possui nas suas proximidades equipamentos de proteção contra incêndio.
A Biblioteca do Centro Universitário ITOP, possui:
•

Espaço para leitura individual - 10 estações individuais;

•

Espaço para leitura em grupo: 15 mesas coletivas para estudos;

•

Espaço para acervo – área de 150m², com prateleiras;

•

Espaço para leitura em geral - área de 150m² com mesas cadeira e
estações;
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•

Espaço para processamento técnico – mesas com computadores para
atendentes e bibliotecária, e balcão de atendimento;

•

Espaço para pesquisa em computadores ligados a internet - 10 estações
com Computares Conectados a internet. Além das estações os alunos
podem acessar o conteúdo a Biblioteca pelos computadores dos 3
laboratórios de informática que a IES possuiç

•

Espaço preferencial para portadores de necessidades especiais possui
balcão rebaixado para atendimento educacional especializado de
cadeirante e 1 estação com Computador exclusivo para portadores de
necessidades especiais, há instalado o software específico (DOS VOX possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, com um baixo nível de
escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, trazendo assim
muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a pessoas
surdas a utilização do computador e materiais impressos), teclados em
Braille e fones de ouvido.

•

Espaço para guarde de materiais – armários individuais;

•

Internet de fácil acesso - Internet wife liberada para usuários da
Biblioteca;

•

Recursos Tecnológico de consulta e outros - Plataforma Educacional de
Gestão Acadêmica E-orbit Life com ferramenta:
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✓ Para Gestão da Biblioteca: catalogação de obras literárias em
qualquer

perfil

de

mídia,

classificação

conforme

métodos

bibliográficos, emissão de etiquetas, registro de empréstimos, controle
de devolução, consultas públicas ao acervo e emissão de relatórios
operacionais e inventário, são desenvolvidos os serviços de seleção e
aquisição

de

material

bibliográfico,

levantamento

bibliográfico,

tratamento da informação, preparo para empréstimo e disseminação
da informação;
✓ Como também para usuários: Acesso remoto para consultas/reservas
do acervo; Acervo eletrônico; Consultas do acervo em terminais;
Controle

de

movimentação

(empréstimo/consultas/cobrança)

com

de

acervo

relatórios

estatísticos;

Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o
efetivo controle na cobrança de livros não devolvidos; e Interligação
com redes nacionais e internacionais (Internet) e outras bibliotecas
cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), além da rede interna
(intranet). O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de
catálogo informatizado ou ainda pela Internet. O aluno requisita, de
modo presencial, o título de interesse via funcionário administrativo
(assistente da Biblioteca).
•

Disponibiliza recursos comprovadamente inovadores – A Plataforma
educacional está integrado às principais bibliotecas digitais, permitindo
aos alunos que consultem o acervo analógico e acessem o acervo digital
em um mesmo ambiente. A Plataforma permite que os alunos tenham
acesso as publicações da Revista Científica da própria IES.
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•

Uma responsável pela Biblioteca da IES que é bibliotecária com registro
no conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e
estagiários faz o atendimento ao público em geral, que permite o
funcionamento da Biblioteca, de segunda a sábado, para atendimento a
comunidade acadêmica. A Biblioteca atende também a comunidade
externa, contribuindo, desta forma, com a socialização do seu acervo a
todos os interessados;

•

A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico de
sua Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito
interno. A IES mantém ainda assinatura das seguintes bases de dados:
Acervo Virtual:
✓ PERSON (com 7.600 títulos disponiveis);
✓ Minha Biblioteca (com 8.197 títulos disponíveis).
Acervo Físico:
✓ 6.182 – Títulos e 18.966 – Exemplares.

•

Possui Regulamento de Política de Manutenção e Guarda do Acervo
Acadêmico da Centro Universitário ITOP e também Politica de Aquisição,
Expansão, Atualização do Acervo e do Espaço Físico.

Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de acesso
para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.
Os

serviços

destinam-se,

exclusivamente,

aos

discentes,

docentes

e

funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta interna.
Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e funcionários
da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções gerais e aos avisos nos
murais da Biblioteca e da IES e, respeitar o Regulamento interno da Biblioteca.
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Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e renováveis por
igual período, conforme a necessidade do usuário.
A Biblioteca está integralmente informatizada, com recursos inovadores, no que
se refere à consulta ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar.
A Biblioteca possui, ainda, Regulamento próprio de funcionamento e
gerenciamento do acervo que pode ser apreciado quando necessário, possui ainda
Plano de Atualização.

12.11.29

Plano de atualização do acervo

O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, adquirido conforme os projetos
pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente atualizado, através da
consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos alunos, professores,
coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.
A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma
permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e permutas
sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a partir do acervo
inicial. Garantindo-se um investimento de no mínimo 2% do lucro líquido anual para tal
finalidade.
A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da demanda
inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição, expansão e
atualização do acervo que atende plenamente às necessidades do Centro Universitário
ITOP.
Com o objetivo de manter a qualidade e atualização do acervo bibliográfico, o
Centro Universitário ITOP mantém uma Política de Desenvolvimento de Coleções da
Biblioteca.
Nela está prevista:
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•

A avaliação semestral do acervo disponível;

•

As necessidades de atendimento aos projetos pedagógicos dos cursos;

•

E, as demandas manifestadas pela comunidade acadêmica ( em especial

por professores) aos coordenadores de curso, para a indicação de futuras aquisições a
serem realizadas.
•

Observa-se a atualidade e a adequação aos usos dos conteúdos

disponíveis, o processo natural de desgaste, etc.
Neste

contexto,

leva-se

em

consideração

principalmente

o

conteúdo

programático dos componentes curriculares dos cursos mantidos pelo Centro
Universitário ITOP, considerando-se a bibliografia sugerida por coordenadores de
cursos, por professores ( em especial, integrantes dos Núcleos Docentes Estruturantes
– NDEs) e pela bibliotecária. A bibliografia básica de cada unidade curricular é
composta por, três títulos e a bibliografia complementar, por cinco, considerando a sua
aderência ao conteúdo programático.
As deliberações de aquisições são norteadas pelo perfil do acervo e pelas
demandas as necessidades do curso solicitante; pela capacidade de investimento
financeiro da Centro Universitário, em cada exercício, visando assegurar as condições
de sustentabilidade da IES; pelas Diretrizes Curriculares Nacionais das áreas; e pelos
parâmetros sedimentados para a constituição de bibliotecas de cursos superiores do
Brasil (com ênfase naqueles elencados nos instrumentos de avaliação externa de
Instituições e de cursos, emitidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio
Teixeira – INEP/MEC).
A seleção dos produtos e a composição da lista de aquisições são realizadas
por uma comissão especial, composta por coordenadores de curso.
As aquisições da Biblioteca são realizadas periodicamente. A maioria dar-se por
compra de obras físicas ou contratação de serviços de Bibliotecas Virtuais que
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garantem acesso ao acervo online à comunidade acadêmica, mas também podem
ocorrer, em menor escala aceitação de doação ou por permuta com terceiros. Para
recebimento de doações, considera-se o estado físico do material cedido, a pertinência
da obra com o acervo e a atualização do seu conteúdo.
O Centro Universitário ITOP, por meio de sua Biblioteca, possui cadastro em
várias Instituições de renome e Bases de Dados que permite o acesso livre a
periódicos científicos nas áreas específicas dos cursos ministrados pela Instituição,
atendendo as necessidades de pesquisa da comunidade acadêmica.
Com a aplicação destes procedimentos, a Biblioteca do Centro Universitário
ITOP possui uma variedade de títulos e exemplares compatíveis com o número de
vagas disponíveis, o perfil do egresso, as ementas e o projeto pedagógico dos cursos
em funcionamento, e as Diretrizes Curriculares e os parâmetros nacionais de
configuração de bibliotecas de ensino superior em vigor no País. Além dos títulos
associados aos planos de ensino, existem outras obras disponibilizadas à comunidade
acadêmica como forma de enriquecer o conhecimento geral dos leitores.

12.11.30

Inovações Tecnológicas

O sistema e recursos de informação, comunicação e recuperação de normas
acadêmicas utilizadas pela IES engloba toda a parte administrativa e acadêmica,
apresentando segurança e confiabilidade.
Há mecanismos definidos para coleta, sistematização e divulgação da
informação; mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e sua
periodicidade em portais, murais, na intranet, boletins e no site institucional. São
usados serviços e recursos de tecnologia da informação e da comunicação adequados
à realidade institucional.
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Os sistemas de informação e comunicação tem como objetivo fundamental
proporcionar aos educadores modernas ferramentas de apoio ao ensino, baseadas nas
tecnologias disponíveis. Estas ferramentas podem ser utilizadas, tanto por professores
quanto pelas Coordenações. São disponibilizados recursos que permitem o
enriquecimento do processo educacional e o estreitamento do relacionamento entre
professores e alunos, constituindo-se em um instrumento sem paralelo no auxílio ao
processo educacional. Esses recursos atendem às necessidades dos processos de
ensino e de aprendizagem, envolvendo professores, alunos, técnicos, colaboradores e
a sociedade civil.
O sistema de informação institucional do Centro Universitário ITOP se constitui
de módulos integrados que automatizam os processos acadêmicos e administrativos,
armazenando informações, integrando as diversas áreas e fornecendo conhecimento
para as tomadas de decisões.
Além disso, recursos como tela interativa e salas de aula invertida fazem parte
dos instrumentos que compõe as inovações tecnológicas utilizadas pelo Centro
Universitário ITOP.
Inovações tecnológicas significativas:
O

Centro

Universitário

ITOP

tem

implantado

inovações

tecnológicas

significativas, as quais possibilitam a comunicação e a interação efetiva entre
professores e alunos, a fluidez e a qualidade nos processos acadêmicos e também a
inovação na gestão acadêmica. São algumas dessas inovações:
- Inovações Tecnológicas de suporte às atividades acadêmicas, discentes e
egressos;
- Matrícula on-line – serviço integrado ao Sistema Acadêmico que viabiliza o
acesso do aluno, via internet, às disciplinas ofertadas, por período, garantindo a
matrícula em tempo real e de qualquer local com acesso à internet.
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- Portal do Aluno – serviço que permite, por meio da intranet, o
acompanhamento de processos, o acesso às informações relacionadas à vida
acadêmica (histórico escolar, programação acadêmica, matriz curricular, quadro de
horários, entre outros) e financeira (impressão de títulos e negociações) e o
encaminhamento de solicitações.
- Agendamento de atendimento psicopedagógico– ferramenta integrada ao
Portal do Aluno que permite, aos alunos agenda em data, horário com nossa psicóloga;
- Portal do Egresso – trata-se de um espaço virtual interativo mantido para
viabilizar o diálogo permanente e sistemático com o egresso do Centro Universitário
ITOP e o mercado de trabalho (cadastro de currículos e de vagas para emprego, mala
direta institucional, empréstimo de livros e descontos em cursos, entre outros).
Inovações Tecnológicas de suporte às atividades acadêmicas docentes:
- Portal do Professor – serviço que disponibiliza ao professor uma gama de
recursos, contribuindo para qualificar sua atividade docente, estabelecer um canal
transparente de comunicação e facilitar suas atividades de registro. Entre eles,
destacam-se:
I-

Plano de ensino on-line – ferramenta tecnológica integrada ao Sistema

Acadêmico do Centro Universitário ITOP que permite, ao professor, copiar, cadastrar e
liberar o plano de ensino para publicação na internet e consulta pelo acadêmico.
II-

Diário on-line - ferramenta integrada ao Sistema Acadêmico do Centro

Universitário ITOP que possibilita prever avaliações, cadastrar os resultados de
avaliações realizadas e a frequência escolar, gerar gráficos e acompanhar o
desempenho dos acadêmicos e da turma.
III - Material Didático – ferramenta integrada ao Plano de ensino on-line e ao
Portal do Aluno para suporte às aulas presenciais, permitindo que professores
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vinculem arquivos às aulas (que podem ser baixados por alunos) e que alunos enviem
atividades e exercícios de avaliação para professores.
IV-

Ambiente Life Educacional para atividades das disciplinas semi-

presenciais e a distância.
V-

Avaliação Institucional – preenchimento, via intranet, do instrumento de

Avaliação Institucional e acesso aos Boletins de Resultados da Avaliação.
Inovações Tecnológicas de Acesso à informação:
-

Rede Wireless – cobertura de sinal em 100% das áreas de ensino em

todos os setores da Instituição, proporcionando, aos usuários, acesso à internet e aos
serviços on-line da Instituição com conforto de navegação

12.11.31
No

Centro

SALA DE APOIO E SUPORTE DE INFORMATICA
Universitário

ITOP

tem

um

Departamento

de

Informática

Especializada para atender todas necessidades tecnológicas da instituição, tendo um
suporte voltado para área de Software e outro voltado para Hardware. Servidor de
Firewall para garantir a segurança e monitoramento das informações e com
autenticador capte portal programa de computador responsável por controlar e
gerenciar o acesso a Internet em redes.
A acessibilidade a rede internet/intranet em velocidade desejável, tendo em
vista que a demanda do Centro Universitário ITOP é o foco da infraestrutura de
informática.
Para tanto, nossa rede de internet conta com Link de acesso à internet com
velocidade 100 Mega de Download e velocidade 50 Mega de Upload, com
funcionamento 24 horas e um outro link de acesso à internet de redundância de 300
Mega.
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A cada novo curso implantado pela Centro Universitário faz um planejamento da
infraestrutura necessária, desde o primeiro semestre letivo até a conclusão do curso.
Além disto, os estudos para implantação de novos laboratórios e aquisições de
software especifico ou atualização de versões devem ser realizados anualmente com
base no planejamento dos cursos, visando atender às necessidades didáticopedagógicas. A partir daí deve ser elaborado um plano de execução que será
submetido à aprovação orçamentária e, uma vez aprovado, será direcionado à área
administrativa que se encarregará da execução, sob orientação da coordenação de
curso. Para alcançar níveis satisfatórios é

primordial que essas atualizações sejam

vinculadas a programa de com empresas especializadas,

como Microsoft, Oracle,

Cisco, etc.
A área responsável pela administração dos diversos laboratórios deve buscar,
em primeira instância, a otimização de uso e o compartilhamento dessas áreas pelos
diversos cursos. Existe no setor de informática uma Política de Aquisição, Atualização,
e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos e Softwere.

12.11.32

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO

12.11.32.1 Infraestrutura de Informática
Os equipamentos de informática e internet são atualizados e em número
adequado para a quantidade de usuários. Os terminais são localizados nas bibliotecas,
laboratórios, secretarias, sala dos professores, coordenação, sala de Leitura, sala de
aula e setores administrativos.
Relacionado ao acesso dos alunos aos equipamentos de informática, o Centro
Universitário ITOP

disponibilizados computadores com acesso a Internet para

atendimento a alunos que eventualmente não tenham seu equipamento próprio.
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Os discentes também utilizam para suas atividades e pesquisas os
computadores instalados nas de aulas, sala de estudos da Biblioteca e laboratórios de
Informáticas. Os equipamentos e materiais disponíveis para os discentes são em
quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, compatíveis
com a proposta pedagógica de cada curso.
Para tanto, nossa rede de internet conta com Link de acesso à internet com
velocidade 100 Mega de Download e velocidade 50 Mega de Upload, com
funcionamento 24 horas e um outro link de acesso à internet de redundância de 300
Mega.
Todas as salas de aula são equipadas 2 Computador, 1 Data show e
ponto físicos de acesso à internet cabeada, além da rede wireless presente em todo o
o Centro Universitário ITOP.
Cada bloco é separado por um rede lógica contendo um switch intelbras 48
portas gigabit por bloco.
No núcleo da TI (Tecnologia da Informação) contém 1 switches HPE
OfficeConnect 1920S gerenciável onde no qual é montado e configurado as Rede
Vlans.
Rede de dados:
O Centro Universitário ITOP possuem ativos de redes das marcas Unifi/AP
dimensionados para suportar o processamento de grandes volumes de dados em
velocidade de Fastethernet e GigabitEthernet.
Os blocos do Centro Universitário ITOP convergem para o Access Point Central
da LAN da marca Unifi/AP, modelo S4, que, por sua vez, encaminha os dados ao
firewall, que analisa e filtra os acessos direcionados aos servidores ou outros
dispositivos da rede ITOP.
Todas as pilhas de switchs do campus de Centro Universitário ITOP realizam o
papel de roteamento, direcionando os acessos da mesma rede e encaminhando ao
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roteador central apenas as solicitações de acessos às redes de outros blocos, campi
ou internet.
O Centro Universitário ITOP contém um servidor de Firewall (Pfsense) para
gerenciar, monitorar e manter seguro o tráfico de rede da instituição.
Cada Bloco da Centro Universitário contém um Access Point Unifi 2,4 GHz, 5
Ghz, 450 Mbs com portas Gigabit e 1 Cisco Gigabit.
O servidore de Firewall contém 1 nobreak senoidal 3000va, Frequência: 60Hz
somando com mais 4 baterias de 12ª para manter as máquinas ligadas caso haja
alguma falha no fornecimento de energia. contém também 1 transformador 112.5 KVA
15KV 380/220V para estabilizar a energia.
Hoje todas informações do Centro Universitário ITOP são armazenadas na
nuven tendo toda a política de backup e segurança garantida pela empresa Life
Sistemas (Empresa terceirizada responsável pelo Sistema educacional).
Computadores e Softwares:
O Centro Universitário ITOP mantém um parque informático com cerca 181
computadores, distribuídos entre as atividades de ensino de graduação, atividades de
pesquisa e administrativas, além de 1 servidores físicos e servidores virtuais e
equipamentos de suporte a rede de dados. Neles estão instalados, de acordo com as
necessidades de cada curso ou área, os mais diversos softwares, todos devidamente
licenciados e atualizados.
A renovação dos computadores realiza-se a cada 48 meses, podendo ocorrer
antes, caso eles apresentem necessidade de atualização em virtude da mudança de
característica de uso ou exigência dos softwares.
Todos os computadores são de “domínio” da rede ITOP, sendo gerenciados de
forma centralizada e mantidos em segurança, pois recebem constantemente as
atualizações necessárias.
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Pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades têm disponíveis, para uso no processo de aprendizagem, softwares e
equipamentos específicos, bem como o acompanhamento do Núcleo de Acessibilidade
da ITOP.
Equipamentos:
181 Computadores
29 Impressoras
37 Projetores
5 Tv
29 Cameras
4 switch intelbras 48 portas gigabit.
1 switches HPE OfficeConnect 1920S gerenciável
1 Servidor Pfsense (Firewall)
6 - Access Point 2,4 GHz, 5 Ghz, 450 Mbs com portas Gigabit
2 - Access Point Cisco

12.11.32.2 Recursos de Tecnológicos
Recursos de informática
Portal do Aluno

Disponibiliza

todas

as

informações

importantes para a vida acadêmica e social do
aluno, desde os conteúdos das disciplinas para
acompanhamento das aulas, acesso aos dados
de registro acadêmico, banco de dados para
pesquisa, artigos recomendados para leitura e
acervo da biblioteca, bem como comunicados
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sobre

eventos

promovidos

pelo

Centro

Universitário ITOP.
Rede local de computadores

Todas as salas de aulas contêm um
ponto de rede para que o professor possa
utilizar a máquina do Centro Universitário ITOP.
rede wireless em todo o campus por meio de 8
Access Point.

Computadores para uso em salas

Estão disponíveis para os alunos 92

de aula, salas de estudo e biblioteca, Computadores Positivo (config. mín. i3, 4Gb
Laboratórios de Informáticas, salas dos com 500 GB) Sistema Operacional Linux –
Ubuntu ou Mint (Licença GNU – General

professores.

Public License)
Datacenter (CPD)

Datacenter do Centro Universitário ITOP
está equipado com 1 servidores físicos cujo a
finalizada do mesmo é apenas de Firewall,
Gerenciamento

da

Internet

da

Centro

Universitário.
Recursos de internet e intranet

Link de acesso à internet Dedicado com
velocidade principal de 100Mbps de download
e velocidade de 100Mbps de upload, com
funcionamento 24 horas

Programas

de

computador

Linux, Windows 8.1 Ultimate;pfsense

disponíveis
Softwares e Bases de dados de

HeadMouse, Vlibras, essential accessi (

utilização acadêmica com necessidades Todos software Gratuitos )
especiais
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12.11.32.3 Segurança da Informação
O Centro Universitário ITOP contém um contrato com a empresa Life sistema
onde é garantida pelo sistema de tripla redundância pela empresa Cloud Mandic, em
que os dados são divididos para aumentar o desempenho de armazenamento. Cada
parte dos dados é armazenada em 3 unidades distintas no Cloud.
Com os dados hospedados no Brasil, sua empresa não estará sujeita às leis
internacionais de acesso a informações privadas. Ou seja, seus dados ficam
guardados por quanto tempo for necessário e só você poderá acessá-los.
A Cloud Mandic funcionam em múltiplos Data Centers Tier 3, localizados no
Brasil, o que permite a oferta de serviços com redundância geográfica. A Mandic é
autonomous system e está integrada com o PTT no Brasil, o que garante para as
aplicações da sua empresa, alta conectividade e a menor latência do mercado, sem
cobrança no tráfego escoado pelo PTT
Alta Disponibilidade
Arquiteturas cloud de alta performance e redundância que permite obter SLA de
99,8% ou superior, tais como Balanceamento de Carga e Failover.

12.12
PLANO DE CONTINGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP
Objetivo
Uma vez que falhas nos serviços de TI impactam diretamente nos setores
administrativos e do Centro Universitário ITOP, almeja-se com este plano prover
medidas de proteções rápidas e eficazes para os processos críticos de TI relacionados
aos sistemas essenciais.
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Este plano também objetiva estabelecer procedimentos de comunicação e
mobilização para controle, em caso de contingências e emergências que possam
ocorrer durante as atividades relacionadas a Tecnologia da Informação, visando aplicar
as ações necessárias para correção e/ou eliminação do problema.
Aplicação
Este documento se aplica a todos os serviços de Tecnologia da Informação que
são executados no Centro Universitário ITOP.
ESCLARECIMENTOS / DEFINIÇÕES
Acionamento: é o processo de comunicação com as equipes envolvidas no
controle da emergência, de acordo com a ordem estabelecida para que as equipes
desempenhem as atividades sob sua responsabilidade, a fim de controlar a
emergência.
Administrador do Plano de Contingência: Responsável pela manutenção e
atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalidade do Plano
de Contingência.
Áreas Sensíveis: Áreas que sofrem fortes efeitos negativos quando atingidas
pelas consequências da emergência. Dentre elas encontram-se os laboratórios de
informática, salas administrativas, Salas de Aula, Sala de Leitura, Sala dos
professores, DataCenter, Coordenações e demais locais que possuam equipamentos
de informática.
Área Vulnerável: Área atingida pela extensão dos efeitos provocados por um
evento de falha.
Contingência: Situação de risco com potencial de ocorrer, inerente as
atividades, serviços e equipamentos, e que ocorrendo se transformará em uma
situação de emergência. Diz respeito a uma eventualidade; possibilidade de ocorrer.
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DataCenter: ou Centro de Processamento de Dados, é um ambiente projetado
para concentrar servidores, equipamentos de processamento e armazenamento de
dados, e sistemas de ativos de rede, como switches, roteadores e outros.
Incidente: É o evento não programado de grande proporção capaz de causar
danos graves aos sistemas e aos equipamentos de TI da Centro Universitário.
Hipótese Acidental: Toda ocorrência anormal, que foge ao controle de um
processo, sistema ou atividade, da qual possam resultar danos aos sistemas e/ou
equipamentos de TI do Centro Universitário ITOP
Intervenção: É a atividade de atuar durante a emergência, seguindo ações
planejadas, visando minimizar os possíveis dados aos equipamentos e sistemas de TI
Centro Universitário ITOP.
Sistema de Suporte: Sistema GLPI instalado em um servidor web do Campus,
onde é possível receber, organizar e manter o solicitante/servidor informado sobre o
andamento do chamado de suporte.
Situação de Emergência: Situação gerada por evento em um sistema ou
equipamento que resulte ou possa resultar em danos aos próprios sistemas ou
equipamentos ou ao desempenho do trabalho de servidores do Centro Universitário
ITOP.
TI: Tecnologia da Informação
RESPONSABILIDADES
Equipe do Setor de Tecnologia da Informação
Devem mitigar os impactos que por ventura venham a ocorrer decorrentes de
emergências ou situações de emergência que afetem os sistemas, equipamentos ou
infraestrutura de TI do Centro Universitário ITOP.
1.1.

Funcionário do Centro Universitário ITOP

Responsáveis por informar o Setor de TI do Centro Universitário ITOP, caso
detectem algum tipo de emergência ou hipótese acidental que ocorram em alguma das
áreas sensíveis da Centro Universitário.
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Níveis de Incidentes
Nível I – Hipótese acidental que pode ser controlada pela equipe de TI da
Centro Universitário e que não afeta o andamento do trabalho do servidor. Exemplo:
Problemas com equipamentos periféricos de computadores.
Nível II – Hipótese acidental que impede a utilização do equipamento ou sistema
e acaba impedindo a continuação do trabalho dos Funcionário. Exemplo: Problema
com o funcionamento do Computador (não liga, travado, Sem internet) ou ainda
sistemas offline impedindo o uso do mesmo.
Nível III – Hipótese acidental que impede o uso de sistemas ou equipamentos
de toda a Centro Universitário, impedindo assim o desenvolvimento do trabalho de
todos os Funcionário da Centro Universitário. Ex: Falha na conexão com a internet ou
queda de energia elétrica no Centro Universitário ITOP ou ainda problema técnico em
algum servidor de rede que controla a conexão interna da Centro Universitário.
Principais Riscos
O Plano de Contingência foi desenvolvido para ser acionado quando da
ocorrência de cenários que apresentam risco à continuidade dos serviços essenciais.
O quadro a seguir define estes riscos e aponta quais parâmetros para reportar
as possíveis causas da ocorrência.
Evento
01- Interrupção de energia
elétrica

Possíveis
Causada por fator externo à rede elétrica
do prédio ou de sua localidade com duração da
interrupção superior a 30 minutos. Causada por
fator interno que comprometa a rede elétrica do

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

356

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

prédio com curto-circuito, incêndio e infiltrações.
02- Falha na climatização do
DataCenter

Superaquecimento dos ativos devido a
falha no sistema de climatização

03 - Indisponibilidade de
rede/circuitos

Rompimento de cabeamento decorrente
de execuções obras internas, desastres ou
acidentes.

04 - Falha humana
06- Falha de hardware

Acidente ao manusear equipamentos
Falha que necessite reposição de peça ou
reparo cujo reparo ou aquisição dependa de
processo licitatório

07 – Falha de Software

O sistema operacionais podem danificar
durante o uso dos mesmo. Isso ocorre devida
algum problema de Hardware ou até mesmo
algum software.

07- Ataque cibernético

Ataque

virtual

que

comprometa

o

desempenho, os dados ou configuração dos
serviços essenciais
Principais Problemas, Incidentes e Devidas Ações de Contingência
Problemas com computadores nos laboratórios de informática
▪

Professores que estão utilizando ou que irão utilizar o referido

laboratório, informam o problema ao Setor de TI do Centro Universitário ITOP através
do Sistema de Suporte, enviando um E-mail para o endereço ti@Centro
Universitárioitop.edu.br;
▪

O chamado de suporte chega até o setor de TI e o atendimento é

agendado;
▪

Após o atendimento o solicitante é informado da conclusão/resolução do

problema informado;
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▪

Caso o problema impeça o andamento da aula, o Setor de TI vai até o

local fazer uma primeira verificação do problema e tenta solucioná-lo in-loco.
Problemas com computadores administrativos
▪

O Funcionário que está utilizando o equipamento, informa o problema ao

Setor de TI do Campus através do Sistema de Suporte, enviando um e-mail para o
endereço ti@Centro Universitárioitop.edu.br ou pelo ramal 22. Caso não seja possível
acessar o e-mail, o chamado pode ser aberto através do ramal telefônico do Setor de
TI.
▪

O chamado de suporte chega até o setor de TI e o atendimento é

agendado;
▪

Após o atendimento o solicitante é informado da conclusão/resolução do

problema informado;
▪

Caso o problema impeça o andamento do trabalho do servidor, o Setor de

TI vai até o local fazer uma primeira verificação do problema e tenta solucioná-lo inloco. Caso não seja possível a resolução do problema, é disponibilizado um
computador provisório para o servidor poder continuar desenvolvendo suas atividades
Problemas de conexão com a rede interna
▪

O Setor de TI identificará em qual bloco do Centro Universitário ITOP

está ocorrendo o problema;
▪

Analisar a conexão do servidor central até o bloco afetado;

▪

Identificar a causa do problema;

▪

Caso o problema de conexão seja em todo o Centro Universitário ITOP,

verifica se os servidores de endereços DHCP e estão funcionando adequadamente.
Problemas de conexão com a internet
▪

Identificar em qual bloco do Campus está ocorrendo o problema;

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

358

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

▪

Analisar a conexão do servidor central até o bloco afetado

▪

Identificar a causa do problema;

▪

Detectado problema externo de internet, ativar o link de internet de

contingência.
▪

Abrir chamado de suporte com a operadora, visando o reestabelecimento

do serviço
Problemas com equipamentos de rede
▪

Identificar qual equipamento está apresentando problema;

▪

Caso possível, realizar a manutenção do mesmo;

▪

Caso não tenha como consertar, realizar a troca do equipamento de

forma que haja o menor transtorno possível no desempenho das atividades dos
funcionário, alunos e Professores do Centro Universitário ITOP.
Problemas físicos com cabeamento da rede interna
▪

Identificar qual o problema e onde está ocorrendo;

▪

Detectado problema de cabeamento de rede, refazer a conexões e

ponteiras;
▪

Verificar as ligações (Switches) do cabeamento que está com defeito e

testá-lo, bem como os conectores RJ45;
▪

Caso haja necessidade, efetuar a troca do cabo ou cabos que estão

apresentando falhas;
Problemas com falta de energia elétrica
▪

Caso seja identificada queda ou falta total de energia elétrica no Centro

Universitário ITOP informar o Departamento de Administração e Planejamento (DAP)
para as devidas providências;
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▪

Se a falta de energia for de curta de duração, máximo 30 minutos, os

sistemas e servidores de rede continuam em funcionamento, pois estão ligados em um
nobreak no DataCenter;
Ordem para o desligamento dos servidores
▪

Desligar o servidor de Firewall;

Ordem para religar dos servidores
▪

Ligar o servidor de Firewall;

Problema de acesso ao AVA (Sistema Educacional EORBIT)
▪

Qualquer tipo de problema com o AVA o setor de TI do Centro

Universitário ITOP abre uma demanda para o suporte do sistema EORBIT no endereço
https://atendimento.lifesistemas.com.br/.

Os

mesmo

corresponde

conforma

um

cronograma de atendimento interno da empresa terceirizada.
Problemas com as informações salvas na Nuvem
➢

Todas as informações são salvas na nuvem no sistema educacional,

sendo responsabilidade da empresa Terceirizada EORBIT a manter a mesma segura e
o sistema de backup eficaz.. A mesma contém uma política de backups e Atualização
do sistema para manter as informações do Centro Universitário ITOP.
Outros problemas
▪

Para qualquer outro tipo de problema que envolva a TI, como

configurações de e-mail, impressoras, problemas de acesso que envolvam login e
senha e etc. Os passos a serem seguidos são os seguintes.
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▪

Informar o problema a Setor de TI do Centro Universitário ITOP através

do Sistema de Suporte, enviando um e-mail para o endereço

ti@Centro

Universitárioitop.edu.br.
▪

O chamado de suporte chega até o setor de TI e o atendimento é

agendado;
▪

Após o atendimento o solicitante é informado da conclusão/resolução do

problema reclamado;

COMUNICAÇÃO
Quem deve comunicar
Qualquer Funcionário que detecte qualquer tipo de problema que diga respeito a
sistemas, equipamentos e/ou infraestrutura de TI.
A quem comunicar
A comunicação deve ser feita para o Setor de TI do Centro Universitário ITOP
Como comunicar
Os problemas detectados devem ser informados enviando um e-mail para o
endereço ti@Centro Universitárioitop.edu.br ou através do ramal 22.

12.13
POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SOFTWARES
Introdução
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Todos equipamentos eletrônicos necessitam de manutenção preventivas
periódicas para que o seu rendimento seja eficiente e o seu ciclo de vida possa
aumentar. De modo semelhante, a aquisição e atualização de aplicativos é
fundamental para a continuidade da oferta de educação profissional de qualidade.
Sob esta ótica, este documento vem definir a política de atualização de
equipamentos e softwares que deve ser implementada no âmbito da Centro
Universitário de Tecnologia ITOP, de modo que a IES possa manter todos seus
serviços educacionais e administrativos em funcionamento adequado, utilizando-se
sempre de equipamentos e softwares atualizados e condizentes com as exigências de
mercado.
Objetivos
A presente política de aquisição, atualização e manutenção de equipamentos
eletrônicos e softwares tem por objetivo:
•

Definir padrões para a aquisição de novos equipamentos eletrônicos e

softwares;
•

Estabelecer padrões para a atualização dos equipamentos e versões de

aplicativos utilizados;
•

Estabelecer padrões para a manutenção de equipamentos eletrônicos e

sistemas computacionais utilizados no âmbito da IES.
Aquisição de novos equipamentos e softwares
A

cada novo curso implantado pela Centro Universitário deve ser feito um

planejamento da infraestrutura necessária, desde o primeiro semestre letivo até a
conclusão do curso.
Além disto, os estudos para implantação de novos laboratórios e aquisições de
software especifico ou atualização de versões devem ser realizados anualmente com
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base no planejamento dos cursos, visando

atender às necessidades didático-

pedagógicas. A partir daí deve ser elaborado um plano de execução que será
submetido à aprovação orçamentária e, uma vez aprovado, será direcionado à área
administrativa que

se encarregará da execução, sob orientação da coordenação de

curso. Para alcançar níveis satisfatórios é

primordial que essas atualizações sejam

vinculadas a programa de parcerias com empresas especializadas,

como Microsoft,

Oracle, Cisco, etc.
A área responsável pela administração dos diversos laboratórios deve buscar,
em primeira instância, a otimização de uso e o compartilhamento dessas áreas pelos
diversos cursos.
Os equipamentos devem ser fornecidos com nota fiscal, com a garantia de
qualidade, com Certificado de garantia inicial e com o manual contendo instruções
completas para instalação, manutenção e utilização.
Pedido de compras
Todos os pedidos de equipamentos e softwares devem conter os seguintes
itens:
• Discrição completa dos equipamentos e softwares solicitados a serem
incorporados às especificações para a compra;
• Qual o setor solicitante, para efeito de controle do centro de custo;
• Qual será a utilização nas aulas a serem ministradas;
• Descrever o equipamento e o laboratório ao qual se destina o mesmo.
Os

pedidos

de

compra

devem

ser

entregues

a

Pró-reitoria

Administrativa/Financeira com pelo menos 30 dias de antecedência da data de
utilização do equipamento/software para que possa haver tempo hábil para a obtenção
de pelo menos três orçamentos em diferentes empresas e aprovação do mesmo pelo
setor financeiro.
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Toda solicitação de compra deve esta precedida de solicitação formal para
aquisição de equipamento ou outro material.
Manutenção de Equipamentos Eletrônicos e Softwares
Os equipamentos de eletrônicos de modo geral necessitam de manutenções
preventivas periódicas para que o seu rendimento seja eficiente e o seu ciclo de vida
possa aumentar. Nessa classe de equipamentos incluímos os data- shows, os
equipamentos dos Laboratórios de Informática, Hardware e Eletrônica, entre outros.
Tipos de Manutenção
Manutenção preventiva regular
A manutenção dos laboratórios deve ser realizada regularmente por uma equipe
qualificada. A equipe de manutenção deve composta por um profissional da área de
Informática e até três estagiários. A manutenção preventiva dos equipamentos será
feita pelos próprios técnicos ou, em casos específicos, através de assistências técnicas
autorizadas para fazer e manutenção de equipamentos.
Além disso, esta equipe deverá realizar manutenção no que se refere ao
funcionamento de softwares e zelamos pelo bom funcionamento dos equipamentos
existentes.

Manutenção corretiva de equipamentos
Deverá ser retirado de uso qualquer aparelho que durante a manutenção
preventiva ou utilização:
•

Sofrer danos ou sobrecarga;

•

Apresentar mau funcionamento.

A equipe técnica deverá verificar diariamente os chamados abertos e procurar
solucioná-los dentro de tempo compatível com o tipo de problema, conforme tabela de
prazos de atendimento a ser desenvolvida pela Coordenação de Suporte Técnico.
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Controle dos equipamentos e softwares instalados
O controle dos quantitativos de equipamentos e softwares de propriedade da
IES será feito pela Coordenação de Suporte Técnico, que terá a responsabilidade de
monitorar os equipamentos existentes. Esse controle também é realizado durante o
acompanhamento periódico de manutenção preventiva e corretiva.

12.14

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A IES possui instalações sanitárias distribuídas pela área, sendo divididas entre
os sexos masculinos e femininos adequadas aos portadores de necessidades
especiais, de acordo com o Decreto nº 5.296/2004 e Portaria Ministerial nº 3.284/2003
que atendem plenamente o Centro Universitário ITOP. Possuem fraldários.
As instalações sanitárias possuem portas adaptadas, barra de apoio nas
paredes, instalação de lavabos em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas,
sem barreiras arquitetônicas e apresentam condições plenas em termos de espaço
físico, equipamentos sanitários modernos, adequação a normas de acessibilidade e de
higiene, iluminação, ventilação e limpeza.
Os sanitários nas dependências da IES, são divididos em 8 blocos de banheiros
atendem as necessidades Institucionais, no que tange a adequação as atividades,
limpeza do ambiente, segurança, gerenciamento e
manutenção patrimonial periódicas, são feitas avaliações periódicas dos
espaços.
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12.15
PLANO DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS ESPAÇOS E
GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL
1 - GENERALIDADES
1.1 OBJETIVO

O objetivo principal do plano apresentado a seguir é de estabelecer uma
sistemática mais eficiente e eficaz da Avaliação Periódica dos Espaços e
Gerenciamento da Manutenção Patrimonial, com foco na manutenção preventiva
e corretiva, conforme levantamento realizado em vistoria. Além disso, uma
atuação preventiva traz impactos positivos no que se refere à economicidade de
gastos, e principalmente na confiabilidade dos sistemas e instalações que
integram as edificações, trazendo segurança e bem estar aos servidores, usuários
e terceirizados.
A IES conta com quadro efetivo próprio e qualificado para atendimento
dos serviços gerais de obra, manutenção, conservação e jardins.
Periodicamente, são realizadas manutenções preventivas no que diz
respeito a: limpeza de calhas; limpeza de bueiros de água pluvial; pintura geral;
correção nos telhados; reforma de pisos e paredes; substituição de vidros
trincados; substituição de lâmpadas e/ou reatores queimados; manutenções
hidráulicas, mecânicas e telefônicas; limpeza de caixas d'água; poda de árvores,
gramas

e

arbustos;

varredura

e

capina;

dedetização;

manutenção

de

equipamentos diversos, inclusive audiovisuais, bebedouros, condicionadores de
ar etc.
Além disso, o setor responsável pela infraestrutura predial possui um
Plano de Manutenção, onde constam todas as rotinas de manutenção e
conservação.
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2 - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO
DE

CONTROLE

DE

CONFORMIDADE

AO

PLANO

DE

AVALIAÇÃO

PERIÓDICA DOS ESPAÇOS E GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO
PATRIMONIAL
A elaboração do plano foi feita pela coordenação do Curso de Engenharia
Civil e de Segurança do Trabalho, conforme cartilha da IBAPE (Instituto Brasileiro
e Avaliações e Perícias de Engenharia) a edificação corresponde ao nível 2 de
inspeção que define: “ Nível 2: para edifícios multifamiliares, edifícios comerciais
sem sistemas construtivos mais complexos como climatização, automação, etc.

ENGENHEIRO

CIVIL,

AMBIENTAL

E

DE

SEGURANÇA

DO

TRABALHO: Fabricio Machado Silva – Registro Nacional: CREA n. 240679351-6
– Registro Reginal: 240679316TO.

3 – DESTINATÁRIOS

Este plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da
Manutenção Patrimonial é destinado aos gestores prediais, supervisores

de

manutenção, encarregados de postos prediais, empresas contratadas e técnicos
de manutenção, dando-lhes informações básicas sobre a edificação, de forma
simples, clara e objetiva. Nele serão encontradas as rotinas de manutenção
preventiva e corretiva dos sistemas prediais abrangendo: arquitetura e civil,
instalações hidráulicas e elétricas.
3.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
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O plano de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da
Manutenção Patrimonial interfere diretamente na estimativa da vida útil da
edificação e, sua correta elaboração aliado ao cumprimento das atividades
técnicas especificadas nesse plano, acarretarão em um acréscimo considerável
no valor da vida útil final, assim como demonstra a Figura abaixo.

Figura 1: Desempenho ao longo do tempo

Considerando-se tanto as limitações de investimento na infraestrutura, quanto
às necessidades de proteção básica do usuário a NBR15575:2013 estabelece vida útil
de projeto mínima conforme quadro da Figura abaixo.
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Figura 2: Vida útil de um projeto – mínima.
Cabe ressaltar que o uso inadequado assim como a falta de manutenção
determinada naconcepção da edificação de acordo com as normas pertinentes, isenta
as responsabilidades do construtor quanto aos procedimentos assistenciais.
Pini (2011, p. 73) define que uma ferramenta útil para verificação das
condições de uso, conservação e correta manutenção das edificações em geral é a
inspeçãopredial, que deve de forma técnica efetuar vistorias com periodicidades prédeterminadascomo ferramenta de preservação da integridade e garantia do imóvele
atrelado ao plano de manutenção em questão. A manutenção do imóvel deve
contemplar que seus vários componentes, possuem naturezas e características
diferenciadas e que exigem diferentes tipos, prazos e formas de manutenção. Assim os
serviços de manutençãode uma edificação não devem ser realizados de maneira
improvisada e informal,mas sim por profissionais devidamente habilitados ou por
empresas especializadas, conforme a complexidade.
Este manual apresenta o modelo de programa de manutenção padrão. Os
critérios para elaboração do sistema de gestão de manutenção estão baseados nas
normas ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 14037.
Para que a manutenção obtenha os resultados esperados de conservação e
crie condições para que seja atingida a vida útil do imóvel, é necessária a implantação
de um sistema de gestão de manutenção que contemple o planejamento de atividades
e recursos, bem como a execução de cada um deles de acordo com as especificidades
de cada empreendimento.
Equipe de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial não é responsável por realizar grandes reformas ou alterações substanciais
nas edificações. As obras de infraestrutura e instalações de médio/grande porte são de
competência da Divisão de Infraestrutura da Faculdade.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

369

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

3.2 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

As atividades da Equipe de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento
da Manutenção Patrimonial compreendem a conservação e manutenção de
edificações, instalações, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e serviços básicos de
marcenaria e serralheria, além do serviço de chaveiro.
A

Equipe

de

Manutenção

como

entidade

responsável

pelo

efetivo

funcionamento e conservação dos prédios e equipamentos do Campus possui entre as
suas atribuições ecompetência a responsabilidade de zelar e garantir que os bens
tenham a sua vida útil e características funcionais conservadas, assim compete à
Equipe de Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção
Patrimonial:
Executar medidas para conservação dos bens e patrimônios;
Executar serviços de manutenção preventiva;
Executar serviços de manutenção corretiva;
Inspeções prediais;
Planejar a aquisição e utilização de equipamentos e materiais, fiscalizando sua
validade e condições de conservação, de forma que evite desperdícios;
Serviços de pequenas instalações sob a orientação da equipe de engenharia
da Faculdade ITOP.

Setor de Manutenção de Edificações e Instalações

São atribuições e competências do setor:
Urbanização: manutenção e conservação das vias, estacionamentos bem
como suas sinalizações aéreas e no piso. O setor de manutenção de Edificações e
Instalações do Campus não é responsável pela poda de árvores e corte de grama;
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

370

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Obras de instalações: pequenas obras de instalações, manutenção e
conservação

de revestimentos de tubulações, rebaixamento de teto (gesso ou

qualquer outro material para rebaixamento de forro), stands e outros;
Acabamento: manutenção e conservação de revestimentos e aplicações em
paredes e pisos, tanto no interior quando no exterior das edificações;
Serviços de pintura em geral: manutenção e conservação da pintura no interior
e exterior das edificações;]
Carpintaria: manutenção de telhados e coberturas;
Manutenção e conservação de portas, janelas, tetos e outros, incluindo
fornecimento de vidros;
Chaveiro: execução de copias de chaves e aberturas de algum sistema de
abertura com defeito.
** É de responsabilidade da equipe de manutenção apresentar croquis quando
houver alterações em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos
construtivos que alterem os projetos cadastrais da edificação do Campus.

Setor de Manutenção Hidráulica e Sanitária

São atribuições e competências do setor:
Problemas de vedações: vazamento, perda de jato, refrigeração deficiente e
outros;
Problemas relacionados a partes da bomba ou do motor: perda de lubrificação,
refrigeração, contaminação, ruído anormal, vazamento na carcaça da bomba, níveis de
ruído e vibração muito altos e outros;
Outros problemas relacionados ao Sistema Hidráulico e Sanitário.
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** É de responsabilidade da equipe de manutenção apresentar croquis quando
houver alterações em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos
construtivos que alterem os projetos cadastrais da edificação do Campus.

Setor de Manutenção Elétrica

São atribuições e competências do setor:
Manutenção de cabos de eletricidade: fiação, materiais elétricos e outros;
Manutenção dos quadros elétricos;
Manutenção de cabos de informática, comunicações, sistema de alarme,
controle eletrônico, antenas, para-raios e outros;
Pequenas manutenções nos aparelhos de ar condicionado, ventilação,
refrigeração, iluminação e outros;
Instalação de tomadas e pontos de energia extras em ambientes onde já
existam infraestrutura de distribuição implementada;
Serviços de pequenas instalações sob a orientação da equipe de engenharia
da Faculdade ITOP.
** Para manutenção dos cabos de informática o serviço deverá ser executado
sob supervisão e orientação da Divisão de Infraestrutura e da Divisão de Tecnologia da
Informação da Faculdade ITOP.
** É de responsabilidade da equipe de manutenção apresentar croquis quando
houver alterações em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos
construtivos que alterem os projetos cadastrais da edificação do Campus.

Setor de Serralheria e Marcenaria

São atribuições e competências do setor:
_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

372

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Serralheria: pequenas manutenções de conservação, reparo e recuperação de
bens, esquadrias, máquinas, equipamentos, estruturas, armações e pequenas
construções.
Marcenaria: manutenção, conservação, reparo e recuperação de bens móveis,
divisórias, armários, esquadrias e outros.
** É de responsabilidade da equipe de manutenção apresentar croquis quando
houver alterações em redes, infraestruturas, alvenarias e demais elementos
construtivos que alterem os projetos cadastrais da edificação do Campus.

3.3 DO CHEFE DE EQUIPE

Compete ao Encarregado de manutenção a elaboração dos planos de
trabalhos de manutenção, distribuição e acompanhamento da execução das atividades.
Análise e encerramentos das solicitações e ordens de serviço. Aplicação das normas e
técnicas de manutenção. Providenciar o atendimento das solicitações dos fiscais e
demais servidores habilitados, comunicação e gestão das informações entre os demais
setores e institutos. Coordenar as atividades e as equipes de trabalho. Dar feedback ao
solicitante do serviço, via memorando, informando a abertura de Ordem de Serviço e
programação estimada da execução.
O chefe de manutenção é responsável pela divulgação, cobrança e
cumprimento das normas e procedimentos, mantendo continua supervisão e orientação
aos seus subordinados quanto aos aspectos pertinentes à segurança do trabalho,
proteção ao meio ambiente e qualidade de vida no campus.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 PLANEJAMENTO DA MANUTENÇÃO
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O planejamento das atividades de manutenção é a base para a efetiva
operacionalização das atividades de atendimento e recuperação da edificação e
equipamentos utilizados pelos discentes, docentes e servidores da Faculdade. O
planejamento consiste em um conjunto de regras e procedimentos que visam dirigir as
ações da Equipe de Manutenção de forma a garantir a priorização e execução das
manutenções e a previsibilidade dos recursos necessários para as suas ações e
confiabilidade dos serviços prestados.
A Divisão de Infra Estrutura da Faculdade é responsável por toda a
coordenação dos serviços, porém a equipe de manutenção auxilia a mesma na
administração, sendo responsável, por exemplo, pela listagem de materiais
disponíveis, além de determinar o prazo de execução estimado de cada serviço, tais
informações são repassadas para a Divisão para que a mesma possa alimentar o
sistema.
A execução das atividades obedece aos critérios de prioridade de atendimento
e por tipo de manutenção, assim organizando e racionalizando o atendimento,
conferindo maior padronização e eficiência as suas atividades.
O Plano de manutenção e seus documentos foram criados a partir dos
parâmetros existentes no ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO constante em anexo a
este documento.

São funções da Divisão de Infra Estrutura da Faculdade ITOP:
Inventário e identificação das instalações das edificações e equipamentos;
Administração de estoques de materiais;
Registro das ocorrências e solicitações;
Processamento das solicitações;
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Priorização das ordens de serviço (executando-se casos de emergência ou
aqueles onde esteja facilmente identificável a criticidade do serviço);
Planejamento dos serviços;
Alocação de recursos para as atividades;
Programação dos serviços;
Acompanhamento da execução dos serviços.

São atividades de planejamento da divisão:
Identificar quais serviços serão feitos (salvo aqueles que já estiverem definidos
no plano de manutenção e na rotina de inspeção, e também os casos de emergência);
• Quando os serviços serão feitos;
• Quais recursos serão necessários;
• Qual será o custo de cada serviço.

4.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO

Não somente manter as condições originais das máquinas e equipamentos,
mas as atividades de manutenção atualmente possuem um escopo mais abrangente.
Elas também introduzem melhorias que permeiam a efetivação de condições que
contribuem para o aumento da produtividade e qualidade dos serviços, assim, sendo
divididas em:
• Atividades de Manutenção;
• Atividades de Melhoria.

As atividades de manutenção têm o objetivo de manter ou reestabelecer as
condições de operação e desempenho corrigindo eventuais deteriorações. Enquanto
as atividades de melhoria focam-se na identificação de metodologias, ferramentas e
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processos que contribuam para o aprimoramento e maximização dos recursos
possibilitando a antecipação e mitigação de falhas ou interrupções indesejadas.
O planejamento efetivo da manutenção e o seu cronograma de atendimento
são realizados identificando as atividades de melhoria e manutenção. GOMIDE et al.
(2006) identifica, basicamente, as seguintes modalidades:
• Manutenção Preditiva: baseia-se em planejamentos exímios e elaborados
onde os componentes de uma máquina são substituídos em períodos préprogramados, baseados em estudos e históricos de cada componente, aproveitando ao
máximo sua vida útil, e trocando-os antes de entrarem em colapso.
• Manutenção Preventiva: São atividades planejadas que prezam a conservação
dos equipamentos e suas características produtivas ou de trabalho antecipando a
ocorrência de falhas/quebras. Em geral são representadas por programas de TPM
(Manutenção Produtiva
Total) lubrificação, reaperto e limpeza. Oposto à Preditiva, não considera dados
históricos particulares, tendo também os componentes ou peças trocadas a prazos
recomendados por seus fabricantes.
• Manutenção Corretiva: Possuem caráter emergencial e sem planejamento.
Consiste em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que
levaram a máquina/equipamento a uma interrupção.

4.3 PRIORIDADE DE ATENDIMENTO E GRAU DE IMPORTÂNCIA

A Prioridade de atendimento das solicitações de serviços é definida conforme o
tipo de manutenção e o seu planejamento. Outro fator relevante para essa priorização
é o Grau de Importância Operacional ou Criticidade de uma máquina/equipamento para
as atividades educacionais do Campus, são esses parâmetros que orientam o chefe e
os técnicos da Equipe de Manutenção a antepor um atendimento a outro.
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Para melhor entendimento, abaixo, segue algumas considerações sobre
Criticidade e Prioridade:
Entende-se por Criticidade o quanto um equipamento é crítico ou influência o
funcionamento de um conjunto ou sistema. E quanto o efeito de um mau
funcionamento ou falha de um item compromete o desempenho de um sistema como o
todo.
E Prioridade abrange o tratamento que se dá ao serviço no momento de sua
execução. Prioridades de Atendimento são normas ou padrões de gerenciamento que
indicam quais os critérios a serem adotados para definir quem tem preferência de
atendimento, quando existem vários pedidos pendentes ou simultâneos e acima da
capacidade de atendimento momentâneo.

A Criticidade está dividida em:

Classe A: são equipamentos essenciais e únicos, que quando sujeitos a
falhas, podem ocasionar risco de morte ou danos ao ser humano ou ao meio ambiente,
interrupção parcial ou completa das atividades do campus;
Classe B: são equipamentos que quando sujeitos a falhas podem ocasionar
graves perdas no processo educacional e atividades administrativas do Campus;
Classe C: são equipamentos que quando sujeitos a falhas acarretam apenas
os custos do reparo, não devendo entrar no plano de manutenção preventiva.

A Matriz de Criticidade é formada com a análise dos equipamentos em
relação aos seus aspectos de:

Segurança;
Meio-Ambiente;
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Produtividade/Utilização;
Qualidade;
Custos.

** Ver lista de prioridades dos serviços nos anexos deste documento.

4.4 PLANOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO
Componentes do plano mestre de manutenção os planos de inspeção e de
manutenção são os procedimentos que subsidiam a Equipe de Manutenção a verificar
e conservar as características e condições necessárias e satisfatórias que os
equipamentos e instalações necessitam para garantir o seu pleno funcionamento e
condições de utilização.

Os planos de Inspeção e manutenção dividem-se:

Planos de Inspeção visual do campus;
Planos de Manutenção Preventiva;
Planos de Manutenção Preditiva;
Planos de Inspeção elétrica;
Planos de inspeção predial;
Planos de inspeção hidráulica;

SOLICITAÇÕES E ORDENS DE SERVIÇO ORDENS DE SERVIÇO:

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

378

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

O acionamento da Equipe de Manutenção é realizado por meio de solicitações
de serviços, e em sua maioria são representadas por ações corretivas em instalações
no campus da Faculdade.
A requisição de serviços à manutenção será realizada, independentemente da
sua

origem,

através

da

solicitação

que

será

feitapela

DIVISÃO

DE

INFRAESTRUTURA. A divisão enviará um documento, via e-mail, tal documento
formatado no programa excel, ao setor de manutenção com informações da divisão
solicitante, local e serviço a ser executado, o responsável pelo setor de manutenção
deverá responder a solicitação com materiais, equipamentos e estimativa de tempo de
execução necessário para atendimento da solicitação.
A divisão de Infra-estrutura receberá, também via e-mail, a solicitação
preenchida pela equipe de manutenção e o responsável pela divisão fará a seleção das
solicitações, dando a prioridade adequada aos serviços solicitados, para dai então abrir
a Ordem de serviço.

Figura 3: Modelo Formulário de solicitação de serviços, enviados pela Divisão de
Infraestrutura ao setor de manutenção.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

379

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Após a divisão de infraestrutura definir a prioridade dos serviços é criada a
ordem de serviço. Para a documentação das ordens de serviço, foi criado um sistema
de planilhas e relatórios desenvolvidos no programa ACCESS, tal programa faz parte
do pacote Office. O computador que é usado pela equipe de manutenção servirá como
banco de dados das ordens, que deverão ser acessadas através da rede interna da
Faculdade (o setor de TI da Faculdade deverá permitir acesso ao computador através
da rede interna da mesma, os servidores que terão acesso ao arquivo será
determinado pela divisão de Infra-estrutura da Faculdade ITOP).
O sistema das Ordens de Serviços é composto pela geração de O.S., emissão
de relatórios mensais e anuais e por um banco de dados com a identificação dos
funcionários. O banco de dados dos funcionários deverá ser alimentado cada vez que
houver a troca ou contratação de novo funcionário. As Ordens deverão possuir as
informações necessárias e relevantes para a realização do serviço conforme descrição
abaixo.

As O.S. são separadas mensalmente,porém a numeração é criada de forma
automática, sendo reiniciada anualmente. Caso queira separar as ordens mensal é só
selecionar o mês desejado e clicar “Aplicar Filtro” na aba abaixo destacada.

Figura 4: Filtragem mensal das Ordens de Serviço.
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Figura 5: Acesso ao banco de dados de funcionários.

No total criamos 30 ordens, para exemplificar também o relatório, após a
aprovação do sistema tais ordens serão excluídas, assim como os bancos de dados,
para dar inicioas ordens da Instituição. Seria útil se a Faculdade ITOP guardasse o
arquivo com os exemplos criados, no caso de alguma duvida por parte de novos
integrantes da equipe de manutenção e da própria Faculdade.
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Figura 6: Modelo das Ordens de serviço

Os itens em vermelho deverão ser preenchidos pela divisão de Infraestrutura e
os itens em azul pelo pessoal da manutenção (encarregado). Após o funcionário da
divisão de infraestrutura preencher a ordem de Serviço os campos preenchidos por ele
deverão ser travados, através do bloqueio do formulário, o mesmo será feito pela
seleção do item “bloquear formulário” (existente na parte superior da O.S.), mediante
inserção de senha pessoal.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

382

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Figura 7:Célula de bloqueio do Formulário (executado pelo funcionário da
divisão de infraestrutura da Faculdade)

O percentual de conformidade foi calculado seguindo a ANS do edital de
licitação, sendo que 100% de conformidade para atendimento em até 4 horas. As
fórmulas utilizadas para cálculos das conformidades foram:
** Manutenção corretiva: 100 - [(hora - 4) * 60 + minuto] / 2,4;
** Manutenção de emergência: 100 - [hora * 60 + (minuto - 30)] / 2,1.
Para diferenciar a manutenção corretiva de emergência da manutenção
corretiva normal foi criado um campo separado, caso a ordem de serviço seja de
caráter de emergência é só selecionar o item e a fórmula é ajustada automaticamente.
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Figura 8: Ícone a ser selecionado para ordens de serviço URGENTE.
Para se criar uma nova ordem de serviço basta clicar (uma vez) no ícone
abaixo da tabela, caso queira procurar a ordem pelo número é só colocar o numero da
mesma no campo procurar, conforme demonstrado nas imagens abaixo.
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Figura 9: Modelo das Ordens de Serviço
Este sistema de ordens gera relatórios mensais e anuais automaticamente.
Clicando no ícone superior (ao lado do ícone da impressão) abre-se um quadro para
selecionarmos o mês e o ano que queremos o relatório (escolhendo apenas o ano,
teremos o relatório anual do sistema das O.S.).

Figura 10: Ícone a ser clicado para seleção de relatório.
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Figura 11:Quadro para seleção do mês/ano do relatório desejado.

Figura 12: Modelo de relatório mensal de conformidades, gerados automaticamente
pelo sistema
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Figura

13:

Modelo

de

relatório

anual

de

conformidades,

gerados

automaticamente pelo sistema.

Para impressão das ordens de serviço basta clicar no ícone de impressora
presente no cabeçalho das mesmas. Será impresso a ordem aberta e no verso da
mesma será impresso relatório de procedimentos de segurança e epi's a serem
utilizados para realização do serviço, o relatório é item obrigatório constante na NR10.
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Figura 14:Ícone para impressão das ordens.

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

388

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

Figura 15: Relatório de procedimentos de segurança e epi's a serem utilizados
para realização do serviço – conforme NR10.

Após a conclusão da execução do serviço, a ordem de serviço é encerrada e
encaminhada pela equipe de manutenção a chefia da divisão de infraestrutura que
dará a baixa na mesma e faráo arquivamento da mesma.
As Ordens de Serviço não finalizadas ficam em aberto e o sistema alerta para
o número de ordens ainda não finalizadas, conforme abaixo destacado. Clicando-se no
ícone “aplicar filtro” somos encaminhados diretamente para as O.S. em aberto (que
não constam horário de finalização do serviço).

Figura 16: Ordens de Serviço em aberto.

CONTROLE DE FEQUENCIA E DE SUBSTITUIÇÕES:
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O controle de frequência e de substituições foi feito em planilha excel
atendendo todas as considerações das ANS 03, 04, 05 do edital de licitação.
Foram criadas planilhas para o ano de 2016 e 2017, as demais planilhas
seguem o mesmo modelo, mudando apenas os dias destacados, que no caso, são os
domingos de cada mês. Após o preenchimento das colunas a conformidade mensal
será preenchida automaticamente.
** Caso haja troca ou acréscimo de algum funcionário a atualização deverá ser
executada manualmente.
** Para que não haja alterações acidentais de fórmulas, as planilhas estão
protegidas por senha, apenas algumas células estão desbloqueadas, estas podem ser
editadas conforme necessidade de atualização.

Na última aba dos arquivos temos os relatórios mensais / anuais do item, o
calculo da conformidade é feito por média aritmética.
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Figura 17: Planilha de controle de frequência dos funcionários.

Figura 18: Planilha de controle de substituições dos funcionários.

5 METODOLOGIA UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DO PLANO

Preliminarmente à elaboração, a Coordenação do estudou a edificação com
base nos projetos civis entregues pela Faculdade, além de vistoriar a edificação do
Campus da Faculdade ITOP com o objetivo de conhecer todos os detalhes e estado de
conservação das instalações atuais, para finalmente, ser elaborado o plano de
Avaliação Periódica dos Espaços e Gerenciamento da Manutenção Patrimonial
preventiva e corretiva para a edificação em questão.
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O programa consiste na determinação das atividades essenciais de
manutenção, sua periodicidade, os responsáveis pela execução e os recursos
necessários.
São de extrema importância a contratação de empresas especializadas, de
profissionais qualificados e o treinamento adequado da equipe de manutenção para a
execução dos serviços. Recomenda-se também a utilização de materiais de boa
qualidade, seguindo as marcas citadas no edital de contratação. No caso de peças de
reposição de equipamentos, utilizar peças originais.
Todos os serviços de manutenção devem ser definidos em períodos de curto,
médio e longo prazo, em consonância com o programa de manutenção e de maneira a:
•

Coordenar os serviços de manutenção para reduzir a necessidade de
sucessivas intervenções;

•

Minimizar a interferência dos serviços de manutenção no uso da edificação
e a interferência dos usuários sobre a execução dos serviços de
manutenção;

•

Otimizar

o

aproveitamento

de

recursos

humanos,

financeiros

e

equipamentos.

Verificações do programa de manutenção ou inspeções são avaliações
periódicas do estado de uma edificação e suas partes constituintes e são realizadas
para orientar as atividades de manutenção. São fundamentais e obrigatórias para a
gestão de um programa de manutenção, conforme a ABNT NBR 5674.
A definição da periodicidade das verificações e sua forma de execução fazem
parte da elaboração do programa de manutenção de uma edificação, conforme
responsabilidades definidas pela ABNT NBR 14037 e ABNT NBR 5674.

Aspectos considerados:
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Manutenção: verificaram-se as características construtivas, as especificações
técnicas, os aspectos de desempenho e vida útil de elementos construtivos, os fatores
de degradação prováveis e existentes, a durabilidade de materiais.
Operacionalidade: verificaram-se as condições de manutenção efetiva,
condições de operação de sistema e suas facilidades, eventuais abusos de uso
relacionados a operação do sistema e condições seguras de operação de sistema e
equipamentos
Funcionalidade: verificaram-se as condições e formas de uso, atendimento
aos aspectos funcionais dos sistemas e expectativas do usuário sobre os
desempenhos apresentados.

Da abrangência:

ARQUITETURA E CIVIL:
• Instalações Hidrossanitárias
• Pintura Interna e Externa
• Esquadrias
• Tetos/forros
• Impermeabilizações
• Coberturas

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
• Quadro de força
• Barramentos
• Quadros de distribuição de luz e força
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• Iluminação
• Tomadas e Interruptores

Os procedimentos de manutenção são executados pela equipe de Manutenção
visando a verificação e conservação das características e condições necessárias e
satisfatórias que os equipamentos e instalações necessitam para garantir o seu pleno
funcionamento e condições de utilização.
Além disso, no processo de avaliação periódica dos espaços destinados ao
seu funcionamento, a Faculdade poderá contar com a participação de consultores
externos especializados para analisar suas condições e sugerir medidas de ampliação,
reformulação e/ou atualização dos espaços.
Periodicamente a Faculdade providenciará uma Inspeção Predial e Parecer
Técnico, vistoria onde serão determinadas as condições técnicas, funcionais e de
conservação de uma edificação, visando orientar e/ ou avaliar as manutenções
preventivas e corretivas.
Por meio do processo de autoavaliação institucional a Instituição realizará,
também, avaliação periódica dos espaços destinados ao seu funcionamento,
incluindo instalações administrativas; salas de aula; auditório; sala dos professores;
espaços para atendimento aos discentes; espaços de convivência e de alimentação;
biblioteca; laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas e instalações
sanitárias.
O objetivo é garantir a constante adequação, em termos quantitativos e
qualitativos (adequação, pertinência, atendimento às demandas, serviços prestados e
qualidade) dos diversos espaços destinados ao funcionamento da Faculdade.
Para tanto, a Faculdade, por meio da Comissão Própria de Avaliação (CPA),
aplicará, semestralmente, questionários dirigidos a comunidade acadêmica (docentes,
técnicos- administrativos e discentes), que visam avaliar a infraestrutura institucional.
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A avaliação consistirá, basicamente, em uma análise que considera os
seguintes aspectos:
a. avaliar o quantitativo de espaços X o número de usuários;
b. avaliar as dimensões dos espaços considerando o seu uso, serviços
oferecidos e o número de usuários;
c. avaliar os espaços em termos de climatização, iluminação, acústica;
d. avaliar os espaços em termos de mobiliário e equipamentos disponíveis;
e. avaliar os espaços em termos de limpeza.
Serão utilizados, ainda, quando for o caso, as respostas estudantis ao
questionário do Enade. particularmente as respostas aos seguintes itens do
Questionário Socioeconômico:
• Os professores utilizaram tecnologias da informação e comunicação
(TICs) como estratégia de ensino (projetor multimídia, laboratório de
informática)?
• A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio
administrativo e acadêmico?
• As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas?
• Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram
adequados para a quantidade de estudantes?
• Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram
adequados ao curso?
• A instituição dispôs de cantina e banheiros em condições adequadas
que atenderam as necessidades dos seus usuários?
A partir dos resultados obtidos, a Faculdade implantará estratégias ou ações
que visem adequar, em termos quantitativos e qualitativos, os diversos espaços
destinados ao funcionamento da Faculdade, tendo como prioridade a suficiência de:
• Espaços existentes para atendimento aos alunos;
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• Salas de aula;
• Sala de professores (atendimento às necessidades institucionais e dos
cursos);
• Espaços de trabalho para docentes em tempo integral;
• Salas de Coordenadoria;
• Instalações administrativas;
• Instalações sanitárias;
• Espaços de alimentação e convivência;
• Auditório;
• Biblioteca;
• Laboratórios específicos (ou cenários para práticas didáticas);
• Salas de apoio de informática (adequação, atualização, qualidade e
pertinência: disponibilidade de equipamentos; conforto; estabilidade e
velocidade de acesso à internet, à rede sem fio; adequação do espaço
físico; hardwares e softwares);
• Demais instalações

_________________________________________________________________________________________
INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA – LTDA
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP – ACSU-SE 40, CONJ. 02, AV.NS 02, LOTE 16 – PALMAS – TO
3214-7345/7377

396

PDI
CENTRO UNIVERSITÁRIO ITOP

13 DEMONSTRATIVO
DE
CAPACIDADE
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

E

O planejamento econômico-financeiro para o quinquênio 2021-2025 foi
elaborado com o objetivo de dimensionar e dispor de instrumentos para acompanhar e
controlar a viabilidade econômico-financeira do Centro Universitário ITOP.
O Centro Universitário ITOP é financeiramente mantida pelo Instituto
Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda., possui patrimônio econômico,
financeiro e imobiliário constituído por bens móveis e imóveis, sendo a execução
orçamentária da sua gestão administrativa adequada e compatível com seu porte.
A IES busca uma gestão financeira tão eficiente como qualquer outro ramo de
atividade, associando os modernos princípios de administração financeira com as
particularidades do mundo acadêmico. Desta forma, além do acompanhamento de
entradas e saídas de caixa, do planejamento orçamentário, dos relatórios contábeis
que sempre foram utilizados como ferramentas de gestão financeira, outros
instrumentos e métodos de análise estão sendo implantadas.
A previsão das receitas é dimensionada a partir da combinação de expectativa
do número de alunos relacionada ao valor das mensalidades dos cursos. De forma
semelhante, os custos, despesas e investimentos foram estimados de forma a
possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino de
qualidade proposto pelo Centro Universitário ITOP.
As atividades da instituição têm como princípio norteador um perfeito equilíbrio
entre fonte de recursos e os seus elementos de despesa, garantindo a sustentação das
atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade.
A tabela a seguir apresentada como exemplo da composição das fontes de
receita e despesas do Centro Universitário ITOP.
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Demonstrativo da Receita Prevista e Plano de Investimentos para o período
de vigência deste PDI

%

Descrição
(

0,9

(+)

Anuidade
(

0,05

(-)

Bolsas
(

0,01

(+)

Diversos

2021
R$
3.931.200,00
R$
196.560,00
R$
39.312,00

2022
R$
7.469.280,00
R$
373.464,00
R$
74.692,80

2023
R$
10.653.552,00
R$
532.677,60
R$
106.535,52

2024

2025
R$
R$
13.519.396,80 16.098.657,12
R$
R$
675.969,84 804.932,86
R$
R$
135.193,97 160.986,57

0
R$
1.179.360,00
R$
39.312,00
R$
39.312,00
R$
2.673.216,00

0
R$
2.240.784,00
R$
74.692,80
R$
74.692,80
R$
5.079.110,40

0
R$
3.196.065,60
R$
106.535,52
R$
106.535,52
R$
7.244.415,36

0
R$
4.055.819,04
R$
135.193,97
R$
135.193,97
R$
9.193.189,82

R$
133.660,80
R$
80.196,48
R$
374.250,24
R$
80.196,48
R$
53.464,32
R$
133.660,80
R$
53.464,32
R$
53.464,32
R$
133.660,80
R$
935.625,60
R$
53.464,32
R$
26.732,16
R$
80.196,48
R$
26.732,16
R$
2.111.840,64
R$
561.375,36

R$
253.955,52
R$
152.373,31
R$
711.075,46
R$
152.373,31
R$
101.582,21
R$
253.955,52
R$
101.582,21
R$
101.582,21
R$
253.955,52
R$
1.777.688,64
R$
101.582,21
R$
50.791,10
R$
152.373,31
R$
50.791,10
R$
4.012.497,22
R$
1.066.613,18

R$
362.220,77
R$
217.332,46
R$
1.014.218,15
R$
217.332,46
R$
144.888,31
R$
362.220,77
R$
144.888,31
R$
144.888,31
R$
362.220,77
R$
2.535.545,38
R$
144.888,31
R$
72.444,15
R$
217.332,46
R$
72.444,15
R$
5.723.088,13
R$
1.521.327,23

R$
459.659,49
R$
275.795,69
R$
1.287.046,58
R$
275.795,69
R$
183.863,80
R$
459.659,49
R$
183.863,80
R$
183.863,80
R$
459.659,49
R$
3.217.616,44
R$
183.863,80
R$
91.931,90
R$
275.795,69
R$
91.931,90
R$
7.262.619,96
R$
1.930.569,86

(
(+)

Financiamentos
(

0,3

(-)

Inadimplência
(

0,01

(+)

Serviços
(

0,01

(+)

Taxas
T

otal

0,05

(-)

0,03

(-)

0,14

(-)

0,03

(-)

0,02

(-)

0,05

(-)

0,02

(-)

0,02

(-)

0,05

(-)

0,35

(-)

0,02

(-)

0,01

(-)

0,03

(-)

0,01

(-)

Receita Líquida
(
Acervo
Bibliográfico
(
Aluguel
(
Encargos
(
Equipamentos
(
Eventos
(
Investimentos
(compra imóvel)
(
Manutenção
(
Mobiliário
(
Pagamento Pessoal
Adm
(
Pagamento
Professores
(
Pesquisa e
Extensão
(
Treinamento/Capac
itação
(
Ações de
Marketing
(
Projetos Sociais
T

Total
Resultado
Operacional

0
R$
4.829.597,14
R$
135.193,97
R$
160.986,57
R$
10.921.294,24
R$
546.064,71
R$
327.638,83
R$
1.528.981,19
R$
327.638,83
R$
218.425,88
R$
546.064,71
R$
218.425,88
R$
218.425,88
R$
546.064,71
R$
3.822.452,98
R$
218.425,88
R$
109.212,94
R$
327.638,83
R$
109.212,94
R$
8.627.822,45
R$
2.293.471,79

Mensalidade inicial: 12,
R$ 546,00
n° de vagas: 600
meses:12
OBS: a partir do segundo ano em diante, considerou-se uma taxar que evasão de 10% ao ano
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As tabelas de receitas e de custos apresentadas acima foram a base referencial
para a realização da base de cálculo para as ações que demonstrando que do Centro
Avançado de Ensino ITOP, conseguido dispor de recursos suficientes para
manutenção das suas operações, mas, principalmente, para fazer face a necessidade
de investimentos necessários ao seu crescimento e desenvolvimento institucional
destinada as projeções do orçamento deste PDI, dos próximos cinco anos.

13.1 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA – RELAÇÃO COM O
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Mantida financeiramente pelo Instituto Tocantinense de Educação Superior e
Pesquisa Ltda, o Centro Universitário ITOP ao longo dos anos tem buscado o
aprimoramento constante no que diz respeito à gestão eficiente dos recursos
financeiros existentes. Como resultado desta preocupação e responsabilidade,
atualmente, o Centro Universitário ITOP goza de relevante equilíbrio financeiro,
viabilizando à realização dos investimentos necessários para as áreas de
infraestrutura acadêmica e também para o desenvolvimento de novos cursos que
atendam às demandas do mercado, garantindo também suporte ao crescimento
sustentável das atividades de pesquisa e extensão.
O Planejamento Estratégico Institucional tem como foco suprir/atender as
necessidades apontadas pela comunidade acadêmica, por meio de pesquisa de
satisfação no âmbito do processo de autoavaliação. São destacadas as alocações
orçamentárias por meio das políticas institucionais que busca inventariar a evolução
patrimonial e as necessidades futuras, em consonância com a demonstração de
receitas e despesas previstas neste PDl.
Existe adequação entre a proposta de desenvolvimento da IES, captação de
recursos e a previsão orçamentária e compatibilidade entre os cursos oferecidos e os
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recursos disponíveis, bem como a existência de controle entre as despesas efetivas e
as despesas correntes, de capital e de investimento. O Centro Universitário ITOP
realiza investimentos destinados à infraestrutura, capacitação docente e de técnicoadministrativos, divulgação do conhecimento científico tendo como meta a excelência
na oferta dos serviços educacionais. Os demonstrativos de capacidade e
sustentabilidade financeira e o PDI estão condizentes com as políticas efetivas de
aquisição de equipamentos e de expansão e/ou conservação do espaço físico
necessário à adequada implementação dos programas de ensino, pesquisa e
extensão.
A gestão financeira é pautada pelos seguintes objetivos:
•

Adotar o orçamento no processo de gestão do plano de metas visando servir de
referência para a avaliação das atividades e tomadas de decisões para
investimentos, gerando melhoria da qualidade dos cursos;

•

Implementar políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária para
possibilitar a auto sustentação dos cursos e programas.

Possui como metas:
• Elaborar orçamentos anuais para gestão da instituição, no gerenciamento de
cursos, projetos pedagógicos, projetos artísticos, culturais e sociais;
• Aperfeiçoar os instrumentos de gestão financeira para subsidiar estudos de
viabilidade dos diversos produtos ofertados pela instituição na vigência do PDI;
• Realizar reavaliações anuais do orçamento global da instituição.

Como toda IES de natureza privada, o Centro Universitário ITOP tem como
principal fonte de captação de recursos, a receita oriunda das mensalidades dos
cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão. As despesas contemplam
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o custeio básico do Centro Universitário ITOP, incluindo-se a destinação de recursos
para a capacitação de pessoal e significativo montante para a manutenção e
adequação da estrutura física em padrão de excelência. Outras fontes de captação de
recursos são planejadas para viabilizar projetos de pesquisa e as atividades de
extensão.
Em relação à política de investimentos, o Centro Universitário ITOP conta com um
processo de aprovação e acompanhamento dos gastos, garantindo o retorno financeiro
previsto e também a sua sustentabilidade. Este plano de investimentos é elaborado
anualmente, com projeção para os próximos cinco anos, no processo de planejamento
estratégico e financeiro, no qual ocorrem intensas discussões que visam nortear o
Centro Universitário ITOP nos próximos anos. Desta forma, aumentamos a
previsibilidade sobre a necessidade de gastos e, consequentemente, a correlação com
a receita esperada.
O Planejamento define as premissas financeiras e metas orçamentárias da o
Centro Universitário ITOP para os próximos 5 anos a partir do PDI. Nele é analisado
como a o Centro Universitário ITOP irá viabilizar o crescimento e manutenção de toda
sua estratégia acadêmica, novos cursos, projetos, corpo docente, dentre outros fatores
fundamentais. Esse planejamento econômico-financeiro é revisado anualmente,
garantindo os recursos necessários para atendimento dos objetivos institucionais
previstos neste PDI. Além disso, indica também os investimentos necessários para
atendimento da expansão das atividades em desenvolvimento, dos novos cursos e
atividades a serem implantadas e da expansão da infraestrutura.
A previsão das receitas se dá pela combinação da expectativa do número de
alunos relacionada ao valor das mensalidades de cada curso de graduação e da pósgraduação. De forma semelhante, os custos, despesas e investimentos são estimados
para possibilitar a aquisição e manutenção de uma estrutura compatível com o ensino
de qualidade proposto pelo Centro Universitário ITOP.
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Do ponto de vista gerencial, o Centro Universitário ITOP mantém um
departamento financeiro sólido, composto por profissionais capacitados, com grande
experiência técnica, que baseiam seus procedimentos em normas internas, processos
e sistemas bem definidos, garantindo a operação das obrigações legais e tributárias
nos prazos corretos.
A área financeira tem um papel fundamental de avaliar o direcionamento de um
modelo financeiro sustentável orientado para o futuro. O setor é suportado pela área de
Planejamento Financeiro, responsável por garantir a meta orçamentária do modelo
econômico

pré-estabelecido

envolvendo

todos

os

departamentos

do

Centro

Universitário ITOP de modo a assegurar o máximo de assertividade no planejamento
da receita e dos custos que incorrerão ao longo do ano que fora orçado. Há a área de
Receitas, responsável pela análise e confiabilidade das operações financeiras
envolvendo toda a receita gerada na empresa a fim de assegurar a legitimidade de
toda a operação. Também há uma área dedicada a CONTROLES INTERNOS com o
propósito de garantir a melhoria contínua, segurança e compliance dos processos
organizacionais. Há uma área de Atendimento Financeiro e Cobrança que exerce um
papel de intermediador entre o aluno e o Centro Universitário ITOP, verificando as
devidas situações e regras de pagamento das mensalidades.
Todas essas áreas que compõem o Departamento Financeiro e suas respectivas
atribuições são de extrema importância, como suporte para garantir o maior grau de
certeza nos modelos financeiros adotados para o processo orçamentário, que aferem
um maior desempenho assertivo em toda a cadeia do planejamento estratégico
institucional, maximizando a relação entre o crescimento financeiro sustentável e
acadêmico, garantindo a continuidade de um serviço de qualidade oferecido pelo
Centro Universitário ITOP aos seus alunos. Destaca-se que estudos são realizados
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pela área Financeira para monitorar e acompanhar a distribuição de créditos, por meio
de indicadores de desempenho para verificação do alcance das metas institucionais.
A principal ferramenta utilizada para controle e acompanhamento orçamentário é
o Sistema Eorbit Life, que foi projetado para atender aos requisitos de negócios mais
complexos e permite que as organizações aumentem a produtividade, agilizem o
desempenho de negócios e ofereçam um menor custo de propriedade.
Este planejamento financeiro, alinhado ao PDI, tem garantido o suporte financeiro
necessário para a realização dos investimentos e manutenção das ações institucionais
que garantiram e garantem o alcance dos objetivos institucionais, demonstrando sua
viabilidade econômico-financeira ao longo dos anos considerados.
A alocação de recursos para programas de ensino, pesquisa, extensão e gestão
do Centro Universitário ITOP está em acordo com às diretrizes previstas neste PDI e
desencadeadas no Planejamento, bem como pautada nas respectivas políticas de
ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o Centro Universitário ITOP pertence à Instituto
Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda, e tem sua performance
financeira monitorada em sua Mantenedora, o que garante duplo lastro de
sustentabilidade financeira que, por fim, garantem a realização da missão e
desenvolvimento institucional.

13.2 Plano de Investimentos
As receitas serão originárias basicamente de mensalidades nas diversas
modalidades de oferta de cursos. As despesas contemplam o custeio básico da
instituição, incluindo-se a destinação de recursos para a capacitação de pessoal e
significativo montante para a manutenção e adequação da estrutura física em padrão
de excelência. Indica a viabilidade econômico-financeira da instituição e a sua
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capacidade crescente para a realização de investimentos nos diversos projetos e
ações planejados neste documento.
O Centro Universitário ITOP possui um planejamento econômico-financeiro
equilibrado para os próximos cinco anos, como se observa na acima.

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
Dispositivo Legal/Normativo
1

Alvará de funcionamento.

Explicitação do dispositivo

Sim

Não

NSA

X
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2

3

4

5

6

7

8

Auto de Vistoria do Corpo de O ITOP possui o Auto de
Bombeiros (AVCB).
Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), documento emitido pelo
Corpo de Bombeiros, que será
apresentado aos avaliadores
quando da visita in loco.
Manutenção e Guarda do Acervo O ITOP cumpre as exigências
Acadêmico, conforme disposto na da legislação, conforme disposto
Portaria N° 1.224, de 18 de na Portaria N° 1.224, de 18 de
dezembro de 2013.
dezembro de 2013.
Condições de acessibilidade O ITOP apresenta condições
para pessoas com deficiência ou adequadas de acessibilidade,
mobilidade reduzida, conforme cumprindo
plenamente
as
disposto na CF/88, Art. 205, 206 e premissas
ou
exigências
208, na NBR 9050/2004, da ABNT, observadas
no
Decreto
na Lei N° 10.098/2000, nos 5.296/04.
Decretos
N°
5.296/2004,
N°
6.949/2009, N° 7.611/2011 e na
Portaria N° 3.284/2003.
Proteção dos Direitos da Pessoa A IES cumpre as exigências da
com Transtorno do Espectro legislação, conforme disposto na
Autista, conforme disposto na Lei Lei N° 12.764, de 27 de
N° 12.764, de 27 de dezembro de dezembro de 2012.
2012.
Plano de Cargos e Carreira O Plano de Cargos e Carreira
Docente.
Docente está homologado no
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego (Portaria N. 23, 16 de
março de 2009)
Plano de Cargos e Carreira dos O Plano de Cargos e Carreira
técnicos administrativos.
dos técnicos administrativos
está homologado no Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
(Portaria N. 80, 20 de agosto de
2009).
Titulação do Corpo Docente
O ITOP tem, no mínimo, um
Universidades
e
Centros terço do corpo docente com
Universitários:
titulação stricto sensu, sendo
Percentual mínimo (33%) de obrigatória a inserção de
docentes com pós-graduação stricto professores com no mínimo,
sensu, conforme disposto no Art. 52 formação lato sensu.
da Lei N° 9.394/96 e nas Resoluções
Nº 1/2010 e Nº 3/2010.
Centro Universitários:
No mínimo docentes com formação
em pós-graduação lato sensu,
conforme disposto na Lei N°

X

X

X

X

X

X
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9

10

11

12

13

14

15

9.394/96.
Regime de Trabalho do Corpo O ITOP apresenta, no mínimo,
Docente
um terço do corpo docente
Universidades:
contratado em regime de tempo
Percentual
mínimo
(1/3)
de integral.
docentes contratados em regime de
tempo integral, conforme disposto no
Art. 52 da Lei N° 9.394/96 e na
Resolução Nº 3/2010.
Centros Universitários:
Percentual mínimo (20%) de
docentes contratados em regime de
tempo integral, conforme disposto na
Resolução N° 1/2010.
Forma Legal de Contratação dos A contratação de professores
Professores.
ocorre mediante regime de
trabalho CLT.
Comissão Própria de Avaliação O ITOP possui CPA implantada
(CPA), conforme disposto no Art. com
o
desenvolvimento
11 da Lei N° 10.861/2004.
contínuo
de
avaliações
institucionais
com
a
subsequente elaboração de
relatório e divulgação ao público
interno.
Comissão
Local
de O ITOP participa do Programa
Acompanhamento
e
Controle Universidade Para Todos –
Social
(COLAPS),
conforme PROUNI, instituindo comissões
disposto na Portaria N° 1.132, de 2 locais (Secretaria Acadêmica e
de dezembro de 2009.
Gerência
Financeira)
de
acompanhamento e controle
social.
Normas e procedimentos para O ITOP atende plenamente aos
credenciamento
e requisitos exigidos pela referida
recredenciamento
de
Centros Resolução, estando atento às
Universitários, conforme disposto normas e procedimentos para
na Resolução CNE/CES N° 1/2010. credenciamento
e
recredenciamento de Centros
Universitários.
Normas e procedimentos para A Instituição atende a referida
credenciamento
e portaria em todos os requisitos
recredenciamento
de aplicáveis
para
Centro
Universidades, conforme disposto Universitários.
na Resolução CNE/CES N° 3/2010.
Diretrizes Curriculares Nacionais O ITOP cumpre plenamente as
para Educação das Relações Diretrizes Curriculares Nacionais
Étnico-Raciais e para o Ensino de para Educação das Relações
História e Cultura Afro-Brasileira, Étnico-Raciais e para o Ensino
Africana e Indígena, nos termos da de História e Cultura Afro-

X

X

X

X

X

X

X
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Lei Nº 9.394/96, com a redação Brasileira, Africana e Indígena,
dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e com o acompanhamento do
N° 11.645/2008, e da Resolução Núcleo de Estudos ÉtnicoCNE/CP N° 1/2004, fundamentada Raciais e Direitos Humanos
no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.
subordinado
à
Pró-reitoria
Acadêmica.
16

17

18

Políticas de educação ambiental, O ITOP cumpre plenamente as
conforme disposto na Lei N° exigências
da
referida
9.795/1999,
no
Decreto
N° legislação,
com
o
4.281/2002 e na Resolução CNE/CP acompanhamento do Núcleo de
Nº 2/2012.
Estudos
Ambientais
subordinado
à
Pró-reitoria
Acadêmica.
Desenvolvimento
Nacional O ITOP cumpre plenamente as
Sustentável, conforme disposto no exigências
da
referida
Decreto N° 7.746, de 05/06/2012 e legislação,
com
o
na Instrução Normativa N° 10, de acompanhamento do Núcleo de
12/11/2012.
Estudos
Ambientais
subordinado
à
Pró-reitoria
Acadêmica.
Diretrizes Nacionais para a O ITOP cumpre plenamente as
Educação em Direitos Humanos, Diretrizes Nacionais para a
conforme disposto no Parecer Educação
em
Direitos
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que Humanos,
com
o
originou a Resolução CNE/CP N° 1, acompanhamento do Núcleo de
de 30/05/2012.
Estudos
Étnico-Raciais
e
Direitos Humanos subordinado
à Pró-reitor ia Acadêmica.

X

X

X
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