
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2013 / 2017 

 

 

 

 

 



2 

 

SUMÁRIO 

 

 APRESENTAÇÃO 05 

 CREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON 

PAIVA 
05 

  

PARTE  I– PERFIL INSTITUCIONAL 08 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE MANTENEDORA 08 

2. BREVE HISTÓRICO 10 

3. PROJETO INSTITUCIONAL 16 

4. PROPOSTA ACADÊMICA  20 

5. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 22 

6. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 27 

  
PARTE II – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2013-

2017 
29 

1. POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 29 

1.1 Programa de Expansão da Graduação – Bacharelado e 

Tecnológicos 
30 

1.2 Programa de Expansão da Graduação – Aumento de vagas em 

cursos existentes 
31 

2. POLÍTICA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 32 

2.1 Programa de Expansão da Pós-Graduação – Lato Sensu  33 

2.2 Programa de Implantação da Pós-Graduação Stricto Sensu 33 

3. POLÍTICA DE EXTENSÃO 36 

3.1 Programa de Ações Acadêmico-Profissionais e Assuntos 

Comunitários 
37 

3.2 Programa de Responsabilidade Social 41 

3.3 Relação da IES com a sociedade: Setor Público e Setor Privado 43 

3.4 Programa de Inclusão Social 47 

4. POLÍTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA E 

ESTÍMULO A PRODUÇÃO 
50 

4.1 Programa de Iniciação Científica  51 

 



3 

 

4.2 Programa de Estímulo a Produção Científica - NPA 53 

4.3 Programa de Incentivo a Pós-graduação 54 

5. POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 
55 

5.1 Programa de Qualificação Docente 56 

5.2 Programa de Apoio a Atuação Docente 57 

5.3 Projeção de Evolução do Corpo Docente 2013  - 2017 58 

5.4 Programa de Qualificação do Corpo Técnico Administrativo 61 

6. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 62 

6.1 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do Discente 62 

6.2 Programa de Nivelamento 62 

6.3 Programa de Formação de Lideres de Turma 63 

6.4 Programa Rede de Estágio e Emprego 63 

6.5 Projeto Adolescer sem Drogas  64 

7. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 65 

7.1 Programa de Educação a Distância 66 

7.2 Gestão da Educação a Distância 67 

7.3 Cenário da Educação a Distância 68 

7.4 Metodologia de ensino-aprendizagem 69 

7.5 Tutoria e Monitoria 72 

7.6 Acompanhamento Pedagógico 73 

7.7 Integração no Ambiente de Aprendizagem 74 

7.8 Encontros Presenciais 75 

7.9 Apoio ao Discente 76 

7.10 Secretaria Geral/Secretaria Virtual 77 

7.11 Organização do Processo de Produção 78 

7.12 Material Didático 79 

7.13 Seleção dos Conteúdos para Elaboração do Curriculo e 

Produção 
80 



4 

 

8. POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 82 

8.1 Estrutura Física 82 

8.2 Núcleo de Bibliotecas 84 

8.3 Programa de Expansão da Infraestrutura e do Acervo 

Bibliográfico 
85 

9. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

  

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 Credenciamento do Centro Universitário Newton Paiva 
 

 

Criação de Universidade Newton Paiva pela via de Reconhecimento 
 

 
 

O credenciamento do Centro Universitário Newton Paiva resultou de pedido 

do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, mantenedor das Faculdades 

Integradas Newton Paiva, de transformação de sua mantida em Universidade 

Newton Paiva, pela via do reconhecimento (Processo nº23001-000894/92-33). 

O pleito da requerente teve sua Carta Consulta acolhida por unanimidade, 

conforme Parecer CFE nº 283/93. Sua tramitação, contudo, foi prejudicada em 

virtude de encerramento do mandato do Relator, em junho de 1994, o que 

impediu a elaboração de parecer conclusivo, com base no Relatório Final. 

Posteriormente, em 18 de outubro de 1994, por meio da Medida Provisória nº 

611/94, foi extinto o Conselho Federal de Educação, passando suas atribuições a 

serem desempenhadas pelo MEC, mediante Comissão Especial designada para 

tal fim. 

 Referida Comissão, no exercício de sua função, destacou o papel 

importante da requerente na área do ensino superior, na região onde se insere, 

bem como o esforço continuado da “direção e corpo acadêmico para desenvolver 

suas potencialidades e aprimorar a qualidade de seus serviços”. Todavia, 

considerou indispensável a consolidação e institucionalização da atividade de 

pesquisa e a ampliação da oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, como 

requisitos essenciais para o reconhecimento na condição de Universidade. 

Em 28 de abril de 1997, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira 

apresentou informações complementares e esclarecimentos às observações 

contidas no parecer da Comissão Especial, constituída pela Portaria MEC nº 

180/96. Apreciando a manifestação da IES, a Secretaria de Educação Superior 
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designou os professores Doutores Darcy Dillenburg, Fernando Galembeck e José 

Tomaz Vieira Pereira para examinar o assunto. Em seu Parecer Final sobre o 

pedido de reconsideração, os consultores assim se manifestaram: 

 

“Ao analisar esta proposta, nos defrontamos com um ensino de graduação 

consolidado, diferenciado em relação a outras propostas examinadas por esta 

Comissão. Merece destaque o fato da instituição possuir laudo favorável de 

avaliação externa realizada em todos os seus 14 cursos de graduação, e também 

pelo fato da instituição manter um grupo permanente de avaliação institucional. 

Esta instituição se distingue por suas instalações e infra-estrutura, particularmente 

no que diz respeito à informatização de serviços e ao ensino de informática. Do 

ponto de vista de sua organização destaca-se na mobilização de recursos para 

titulação de seu corpo docente, cerca de 283 professores, com resultados já 

visíveis. 

Não obstante os muitos aspectos positivos, esse quadro não corresponde 

ainda à caracterização necessária para sua transformação em Universidade. 

Entendemos, porém, que a Instituição possui qualificação para solicitar seu 

credenciamento como Centro Universitário, conforme estabelece a Portaria MEC 

nº639, de 13 de maio de 1997”. 

Diante dessa manifestação dos peritos verificadores, a Secretaria de 

Educação Superior, por intermédio do Ofício nº 093/97 – GAB/SESu/MEC, 

solicitou pronunciamento desta IES sobre o interesse em que o processo de 

transformação em universidade tivesse prosseguimento “com vistas ao 

credenciamento como Centro Universitário, nos termos do Decreto Federal nº 

2207, de 15/04/97 e da Portaria nº 639, de 13/05/97, conforme entendimento 

expresso pelos consultores no já citado parecer. 

A resposta afirmativa do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira deu 

origem ao Decreto de 13 de novembro de 1997, do Senhor Presidente da 

República, que credenciou o Centro Universitário Newton Paiva, por 

transformação das Faculdades Integradas Newton Paiva, com sede na cidade de 

Belo Horizonte, pelo prazo de três anos. 

 

De todo o exposto, fica evidente que a construção de Plano de 

Desenvolvimento Institucional, na forma definida no art. 5º, incisos I a VI, da 
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Portaria 639, de 13/05/1997, apresenta-se no processo com outras 

características, as quais contemplam os objetivos da instituição, o projeto de 

qualificação e formação continuada do corpo docente, a política de atualização e 

renovação permanente do acervo bibliográfico e de redes de informação, o plano 

de expansão do ensino de graduação e o projeto de expansão e melhoria da 

infra-estrutura, dentre outras informações, o que assegura o registro das metas 

estabelecidas à ocasião do credenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

PARTE I – PERFIL INSTITUCIONAL 

________________________________________________________________ 

 

1- INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTIDADE MANTENEDORA 

 

 O Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda tem por finalidade promover 

o desenvolvimento da educação, a divulgação da cultura, a produção de 

conhecimento e a formação profissional de nível superior. 

 A Entidade é resultado da transformação do Instituto Cultural Newton de 

Paiva Ferreira, instituição de direito privado sem fins lucrativos, em Sociedade por 

Quotas de Responsabilidade Limitada, em atendimento ao preceito do artigo 8º da 

Lei n.º 9.131, de 24/11/95, com a modificação do artigo 10 da M.P. n.º 1.477 – 41, 

em sua reedição de 09/10/97. 

 A Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada dia 15 (quinze) de 

dezembro de 1997, aprovou, sem ressalvas, a referida transformação e encontra-

se devidamente registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas – Oficial: Dr. 

José Nadi Neri, averbada sob n.º31, no registro 60.015, livro A, em 22/12/1997.  

Em decorrência da decisão de Assembléia Geral, foi firmado Contrato de 

Constituição da Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, inscrito no 

Serviço Notarial do 3º Ofício Triginelli.  

Em 2008, ocorreu a 14ª alteração e consolidação do Contrato Social do 

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda, entidade mantenedora do Centro 

Universitário Newton Paiva, em decorrência do Contrato de Compra e Venda de 

Quotas e outras Avenças, celebrado em 30 de maio de 2008. Tendo em vista as 

alterações ocorridas no quadro societário e da administração da Sociedade, o 

sócio Paulo Newton Paiva Ferreira, retirou-se da Sociedade e do cargo de Diretor-

Presidente da Mantenedora, que passou a ser exercido pelo atual sócio Antônio 

Roberto Beldi, e o sócio Newton Paiva Ferreira Filho retirou-se da Sociedade e do 

cargo de Reitor da Mantida, que passou a ser exercido pelo Sr. Luis Carlos de 

Souza Vieira, nomeado pelo atual Presidente da Mantenedora, por meio da 

Portaria nº02/ICNPF/2008, de 05 de setembro de 2008. 
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O Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda. apresenta situação fiscal e 

parafiscal plenamente regulares, bem como os registros nos órgãos públicos, 

conforme comprovam os documentos emitidos pelos órgãos competentes.  

O patrimônio atual do Instituto resulta da determinação da Mantenedora de 

proporcionar ao Centro Universitário Newton Paiva uma estrutura sólida e 

adequada ao seu desenvolvimento. Ao longo do tempo, tem crescido o 

investimento realizado, de modo progressivo, em reforma e adaptações e, acima 

de tudo, em novas construções, como aconteceu no Campus Silva Lobo e no 

Campus Carlos Luz. Do mesmo modo, assinala-se significativa aquisição de 

terrenos para ampliação do espaço físico e aplicação de recursos em 

equipamentos e outros bens móveis, essenciais à melhoria da qualidade das 

ações realizadas, particularmente no campo do ensino. 

        A condição econômico-financeira da Mantenedora pode ser verificada nos 

seus Balanços Patrimoniais e nas suas demonstrações de Receitas e Despesas. 

Esses documentos obedecem às condições contidas na legislação vigente. O 

Ativo Permanente é contabilizado ao custo, acrescido da correção, de acordo com 

as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. 

           As receitas têm sua origem, basicamente, em recursos operacionais, 

destacando-se as provenientes do ensino, com percentual de 97%, 

aproximadamente, deduzidos os abatimentos concedidos. A contribuição das 

receitas financeiras situa-se em torno de 2%. Por sua vez, os encargos com 

pessoal administrativo e docente representam 66% da Receita. 

 A evolução da estrutura econômica do Instituto revela um elevado grau de 

investimento patrimonial, o que retrata o permanente esforço para melhorar as 

condições de infra-estrutura, tendo em vista ampliar a qualidade dos serviços 

educacionais oferecidos. 
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2 – BREVE HISTÓRICO 

 

A experiência do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira na área do ensino 

superior teve início em maio de 1970, quando foi lavrada e registrada a Ata de 

sua Constituição. A partir daquele instante, seus dirigentes vivenciaram todas as 

ações sequencialmente desenvolvidas com a finalidade de proporcionar 

crescimento e desenvolvimento adequados a uma instituição voltada para 

promover atividade educacional compatível com os princípios da qualidade e da 

contemporaneidade.  

Assim, tendo na idéia de evolução o componente norteador para se manter 

contemporânea e inserida no contexto, a entidade tem-se integrado, mais e mais, 

à sua comunidade, para nela buscar as propostas capazes de orientar os rumos 

de sua ação educacional. 

De acordo com essa diretriz, os passos iniciais foram a elaboração dos 

regimentos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFI e Faculdade de 

Ciências Contábeis e Administrativas – FACA (a partir de 1975 – FACEC, com a 

instalação do Curso de Ciências Econômicas) documentos representativos do 

pensamento dos mantenedores em termos de estrutura organizacional, atividade 

educacional, organização didática e pedagógica da comunidade acadêmica. 

          Os primeiros cursos pleiteados, de Pedagogia e Matemática, para a FAFI, e 

Administração e Ciências Contábeis, para a FACA, refletem a preocupação do  

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira de responder às expectativas no campo 

da formação de professores e no setor de gerência empresarial, para os quais 

eram reclamados profissionais qualificados. 

          As autorizações respectivas foram expedidas no início de 1972, ano de 

realização do primeiro vestibular, que marcou, efetivamente, o começo da 

atividade educacional do Instituto na linha de graduação de pessoal de nível 

superior. 

No ano de 1973, entraram em funcionamento os cursos de Comunicação 

Social e de Psicologia, autorizados ainda em 1972, de modo a atender à 

demanda de mão-de-obra qualificada em áreas escassamente representadas nos 

mercados de trabalho local e regional. 
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Seguiram-se as autorizações para os cursos de Estudos Sociais, em 1974, 

Ciências Econômicas, em 1975, e a habilitação Formação de Psicólogo, em 1979, 

consolidando as áreas em funcionamento e preenchendo etapas da proposta 

pedagógica do ICNPF. 

Mais tarde, em junho de 1985, mediante o Parecer CFE – 416/85, o 

Instituto recebeu, por transferência, as habilitações Administração Hospitalar e 

Comércio Exterior, e os cursos de Secretariado Executivo Bilíngüe, Turismo e 

Tradutor e Intérprete, ministrados pelo Instituto Mineiro de Ciências 

Administrativas e Tecnológicas – IMCAT, mantido pela Organização Bandeirantes 

de Tecnologia e Cultura. 

Em janeiro de 1989, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira obteve 

autorização para fazer funcionar o curso superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados e, em maio de 1991, teve autorizadas as licenciaturas 

plenas em Geografia e História, a partir do curso de Estudos Sociais, mediante a 

Portaria Ministerial 663/91. Finalmente, com base no Parecer 738/92 do CFE, 

homologado pelo Ministro da Educação, foi aprovado o Regimento Unificado das 

Faculdades Integradas Newton Paiva – FINP. 

Ao longo de sua trajetória, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira foi, 

progressivamente, preparando as instalações físicas, adquirindo equipamentos e 

outros bens móveis e contratando profissionais qualificados para o exercício da 

docência e das funções técnico-administrativas. Cabe destacar que, desde os 

primórdios de sua atuação, a entidade instalou recursos tecnológicos de 

microfilmagem e contratou serviços de processamento de dados, com a finalidade 

de alcançar alto grau de eficiência nos serviços que oferece. 

Ao atingir 25 anos de atividades, em reconhecimento à qualidade do ensino 

oferecido, as Faculdades Integradas Newton Paiva recebem do Conselho 

Nacional de Educação, em novembro de 1997, seu credenciamento como Centro 

Universitário e passam a se denominar Centro Universitário Newton Paiva. 

Entre 1997 e 2002, houve uma expansão na oferta de cursos de 

graduação. Passou-se de 15 cursos em 1997 para 22 cursos de graduação 

tradicional e tecnológica em 2002, com a criação de 7 novos cursos o que 

representou um aumento da ordem de 46,6%. Os cursos criados a partir de 1997 

foram: Direito, Administração com habilitação em Marketing, Nutrição, Farmácia, 

Odontologia, Fisioterapia, Geografia e Meio Ambiente. 
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Em 2003, a Instituição recebeu Comissão de Avaliação designada pelo 

Inep com o objetivo de verificar as condições de funcionamento, com vistas ao 

recredenciamento pleiteado em 2001. Ao final avaliação, a Comissão atribuiu os 

seguintes conceitos às dimensões avaliadas: 

 

Itens avaliados Conceitos 

Corpo docente CMB 

Instalações CMB 

Organização Didático-Pedagógica CMB 

 

Em sua manifestação final, a Comissão de Avaliação destacou como 

pontos positivos: a integração entre o corpo docente e administrativo; a inserção 

considerável da Instituição no âmbito do desenvolvimento sócio-econômico e 

cultural da cidade; a forte maturidade na condução de projetos extensionistas 

articulados com projetos de ensino e de pesquisa. 

Conforme registrou a própria Comissão, o resultado da avaliação permitiu 

comprovar o compromisso, a responsabilidade social e a dedicação da direção e 

da comunidade acadêmica do Centro Universitário Newton Paiva com o 

aprimoramento do processo acadêmico e administrativo, na busca de melhoria da 

qualidade da educação que oferece, e, portanto, emitir manifestação favorável ao 

seu recredenciamento. 

O Centro Universitário Newton Paiva foi recredenciado, pelo prazo de cinco 

anos, por meio da Portaria nº1319 de 18 de maio de 2004. 

No período de 2003 a 2007, o Centro Universitário Newton Paiva passou 

por uma progressiva expansão da oferta de cursos de graduação. Foram criados 

os seguintes cursos: Sequencial de Formação Específica em Estética e 

Cosmetologia Aplicada, Enfermagem, Sistema de Informação, habilitação 

Bacharelado em História, Superior em Tecnologia em Processos Gerenciais 

(Agrupamento de áreas profissionais: comércio e gestão), Superior de Tecnologia 

em Gestão Comercial, com qualificação profissional em Negócios Automotivos, 

Varejo e Representações Comerciais, Superior em Tecnologia em Logística, 

Superior em Tecnologia em Secretariado, Superior em Tecnologia em Recursos 

Humanos. 
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Essa ampliação apoiada na experiência acumulada foi feita sem saltos nem 

precipitações, de acordo como as reais possibilidades da Instituição e mediante 

um processo de amadurecimento gradativo, sintonizado com as demandas e 

necessidades da comunidade e do mercado de trabalho, e permanentemente 

balizado pela preocupação com a manutenção e promoção do nível de qualidade, 

conforme previsto no plano de expansão apresentado no Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

O Centro Universitário Newton Paiva, engajado na proposta de 

reformulação do ensino e educação, introduziu em suas políticas e diretrizes a 

modalidade de educação a distância, comprometendo-se com o processo de 

democratização e acesso à educação por intermédio dessa modalidade e seus 

multimeios tecnológicos. 

Em 2004, por meio da Portaria nº. 4.425/2004,  este Centro Universitário foi 

credenciado para ofertar cursos de pós-graduação lato sensu a distância nas 

suas áreas de competência acadêmica, após realização de avaliação in loco por 

comissão de especialistas, designada pela SESu/MEC, e parecer favorável do 

egrégio Conselho Nacional de Educação.  

Em 2006, esta instituição foi credenciada para oferta de cursos superiores 

a distância pela Portaria nº. 1.064 de 25/05/2006, pelo prazo de 5 anos. 

Atualmente os cursos ofertados são: Superior Tecnológico em Gestão Comercial 

com linhas de formação específica em Representações Comerciais, Varejo e 

Negócios Automotivos, e Superior Tecnológico em Negócios Imobiliários. 

Em 2008, o grupo empresarial SPLICE, empresa paulista que tem sólidas 

bases fundadas na área da educação, além de outros segmentos econômicos, 

assume a direção e renova a responsabilidade não só de manter e elevar o nome 

do Centro Universitário Newton Paiva, como também os valores éticos, a missão 

e o compromisso com o conhecimento, que sempre pautaram o caminho da 

Instituição.   

Em 2009, o Centro Universitário Newton Paiva recebeu a visita para avaliação in 

loco da Comissão de Avaliação designada pelo Inep/MEC com o objetivo de 

verificar as condições de funcionamento, com vistas ao recredenciamento 

pleiteado em 2006. Ao final avaliação, a Comissão emitiu relatório atribuindo 

parecer favorável, com conceito 4.  
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Em consonância com o PDI 2008-2012, a Instituição passou novamente 

por uma progressiva expansão da oferta de cursos de graduação. Foram criados 

os seguintes cursos: Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Química, Engenharia de 

Produção, Relações Internacionais, Ciências Biológicas, Arquitetura e Urbanismo, 

Superior de Tecnologia em Marketing. 

A partir de 2010 ficou a cargo da coordenação do Programa de Iniciação 

Cientifica iniciar estudos preliminares para avaliar a possibilidade de implantação 

de cursos de Pós-graduação stricto sensu. Após o estudo dos requisitos para a 

estruturação de um curso de mestrado, constatou-se, inicialmente, que um grupo 

de pesquisa já estabelecido formado por professores do curso de farmácia teria 

condições de apresentar uma proposta.  

Ao longo desse período, a Coordenadoria de Pós-graduação da Instituição 

estruturou-se, mantendo sempre em vista a qualidade dos cursos que oferece, 

tanto no cumprimento das exigências legais quanto no atendimento dos níveis 

crescentes de exigência do mercado. Em 2009, o curso Pós-graduação Lato 

Sensu em Controle de Qualidade e Garantia de Qualidade de Produtos 

Farmacêuticos foi encerrado para que o corpo docente pudesse se qualificar 

tendo em vista o plano Institucional de pós-graduação Stricto sensu. Portanto, no 

sentido de avançar no campo da pesquisa e ensino em nível de pós-graduação 

Stricto sensu, em consonância com a diretriz Institucional, seguindo também 

diretrizes nacionais que elegeram, dentre outras, as áreas de fármacos, ciências 

da saúde e biotecnologia como prioritárias para o desenvolvimento do Brasil, e 

com um corpo docente mais qualificado e experiente, foi apresentado em maio de 

2012, para apreciação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o curso de Mestrado profissional em Desenvolvimento e 

Controle de Produtos Biofarmacêuticos. 

Em novembro de 2012 a Instituição recebeu a visita de duas avaliadoras da 

CAPES que realizaram a avaliação in loco para verificação das condições da 

Instituição para oferecer um curso de mestrado profissional. 

Em março de 2013 a CAPES divulgou o resultado da avaliação e recomendou 

o curso de Mestrado Profissional em “Desenvolvimento e Controle de Produtos 

Biofarmacêuticos” do Centro Universitário Newton Paiva.  
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Nos últimos anos o Centro Universitário Newton Paiva manteve sua política 

institucional para a graduação, contemplando a expansão e a diversidade de seus 

cursos. Apoiados em projetos pedagógicos modernos e flexíveis, e definidos a 

partir de uma criteriosa análise das necessidades e demandas educacionais 

regionais, os cursos criados e implantados no período atraíram e mantiveram uma 

clientela adequada, o que permite ao Centro Universitário Newton Paiva ostentar 

um desempenho acima das médias verificadas para o sistema nacional de ensino 

superior. 

Além dos cursos de graduação, o Centro vem ofertando cursos de pós-

graduação lato sensu em diversas áreas, procurando focar nos interesses dos 

concluintes da graduação, visando assim estimular a continuidade de sua 

formação acadêmico-profissional, bem como para atender à demanda da 

comunidade externa. 

Coerente com as políticas institucionais constantes em seu PDI, a 

extensão Universitária, ao lado do ensino de graduação e de pós-graduação, a 

teve a oportunidade de redirecionar programas e projetos, de forma a articular 

ações que pudessem interagir as diversas áreas de conhecimento. Além disso, 

tendo em vista às orientações a partir da implantação do SINAES, a extensão 

vem sendo conduzida a se tornar cada vez mais parte integrante das atividades 

de ensino e pesquisa. 

Essa integração tem como objetivo a busca por programas que envolvam 

várias áreas, de forma a proporcionar ao aluno uma visão multidisciplinar, que 

contribua para o entendimento da importância do papel de cada profissional, na 

realização de ações que busquem a transformação e o crescimento da sociedade.  
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3- PROJETO INSTITUCIONAL 

 

3.1 – Caracterização do Centro Universitário Newton Paiva 

 

O Centro Universitário Newton Paiva é uma instituição de direito privado 

que atua numa área competitiva à das organizações sociais (instituições 

públicas não governamentais) e se incumbe de prestar serviços públicos na 

área de Educação Superior, obediente às prescrições legais que lhe asseguram 

a realização de sua missão. 

Em decorrência, o Centro Universitário Newton Paiva é uma instituição 

pluralista, que acolhe em seu projeto a condução de áreas de saber que, na 

medida de suas possibilidades, tenham condições reais de oferecer 

oportunidades de contribuir para o desenvolvimento do ser humano. 

O Centro Universitário Newton Paiva como instituição de prestação de 

serviços de educação reúne as pessoas a partir do ensino de graduação 

tradicional e tecnológica, presencial e a distância, da extensão e da pós-

graduação.  

Para cumprir esse objetivo máximo oferece-lhes oportunidade de 

desenvolver seus conhecimentos nas áreas da ciência, da técnica e das artes, 

testando, na prática, seu alcance e relevância social. 

Para prestar os serviços de ensino o Centro Universitário Newton Paiva é 

também uma instituição comprometida em qualificar seu corpo docente e técnico 

com o objetivo de apreender as questões palpitantes do meio em que atua e para 

o qual prepara os que a procuram. 

Define, portanto, como identidade padrão, seja para os alunos, professores 

ou funcionários o compromisso com uma formação de qualidade técnico-

científica, com a ética profissional e com a responsabilidade social.  

 

3.2 – Missão do Centro Universitário Newton Paiva 

 

Recentemente, a Instituição reformulou sua missão, visão e valores, com o intuito 

de desenhar claramente seus princípios e crenças, assim como sua linha de 

atuação na sociedade, buscando sempre uma atuação qualificada junto ao seu 

corpo técnico-administrativo, docentes e discentes. 
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 Missão 

 

“Instruir, educar e agregar valores que façam dos alunos, lideranças 

reconhecidamente transformadoras e preparar a comunidade acadêmica para 

vencer a complexidade, propiciando dignidade à vida humana”. 

 

 Visão 

 

“Ser uma Instituição que ofereça serviços educacionais, com atuação local e 

abrangência nacional, a partir de modelos pedagógicos inovadores e adequados 

à realidade do mercado, atuando com respeito aos competidores, ética, estreito 

relacionamento com alunos, ex-alunos e comunidade, através de um modelo de 

gestão profissional, orientando a resultados, mas voltado às pessoas”. 

 

 Valores 

 

 Seriedade 

 Responsabilidade 

 Comprometimento 

 Inovação 

 Transparência 

 Ética 
 

 

3.3 – Áreas Estratégicas de Atuação 

 

Ao priorizar a transmissão, desenvolvimento e aplicação de conhecimentos 

filosóficos, científicos, técnicos e artísticos, respondendo prontamente às 

exigências do meio em que se situa, o Centro Universitário Newton Paiva 

direciona os projetos pedagógicos para as seguintes áreas de formação, 

qualificação e desenvolvimento profissional: 

 Ciências Humanas 

 Ciência da Saúde 

 Ciências Sociais e Aplicadas 



18 

 

 Ciências Jurídicas 

 Ciências Exatas e da Terra 

 Engenharia e Tecnologia 

 

3.4 – Princípios Norteadores da Missão Institucional 

 

O Centro Universitário Newton Paiva se conduzirá pelos seguintes princípios: 

 

 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, assegurando seu 

compromisso social; 

 A busca de recursos externos e o estabelecimento de parcerias, no intuito 

de envolver mais e melhor a comunidade; 

 a necessidade de abrir-se externamente na busca e na troca de 

conhecimentos, fatores fundamentais para sua permanência e/ou inserção 

num mundo cada vez mais exigente e competitivo; 

 a  busca permanente da excelência envolvendo toda a estrutura acadêmico 

-administrativa, que é avaliada periódica e sistematicamente; 

 a inserção da instituição na sociedade, através de canal eficiente e 

permanente de comunicação, verificando constantemente suas 

necessidades e trabalhando incessantemente suas idéias como forma de 

interação e complementaridade; 

 A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento,  a 

arte, a cultura e o saber; 

 A garantia da qualidade acadêmica; 

 A valorização de seus profissionais; 

 

 a busca continuada de avaliação, junto ao público, dos serviços prestados 

de acordo com as exigências e as aspirações de uma sociedade justa, 

pluralista e democrática.  
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3.5 – Finalidades e Propósitos do Centro Universitário Newton Paiva 

 

Ao considerar os princípios que norteiam sua missão, o Centro Universitário 

Newton Paiva estabelece como finalidades precípuas de sua atuação: 

 

 formar profissionais aptos a exercerem com sabedoria suas funções, 

conscientes de suas responsabilidades para com o desenvolvimento do 

país, apontado-lhes a necessidade de aperfeiçoamento cultural e 

profissional permanentes; 

 gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de 

qualidade e equidade; 

 promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica 

perante a sociedade, o Estado e o mercado; 

 estimular, pela excelência do ensino, o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, promovendo a produção cultural e 

científica em todos os níveis; 

 promover o estudo dos problemas que atingem a sociedade, prestando 

serviços especializados à comunidade em sua área de atuação, buscando 

estabelecer uma relação saudável de reciprocidade e de parceria; 

 desenvolver programas de extensão abertos à comunidade, divulgando as 

conquistas resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas 

no seio da instituição; 

 Conservar e difundir os valores éticos; 

 Educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva; 

 Manter diretrizes de seleção docente, privilegiando profissionais 

qualificados pelo percurso acadêmico e reconhecimentos no exercício da 

profissão; 

 Promover a construção da identidade institucional em todas as unidades de 

ensino.. 
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4- PROPOSTA ACADÊMICA 

 

 

O Centro Universitário Newton Paiva, instituição que presta serviços na 

área educacional há 40 anos, tem como princípio norteador de sua prática 

educacional a formação do aluno como cidadão ético, responsável, crítico e 

autônomo. Para isso, investe na solidificação dos três pilares de sustentação da 

educação superior: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a partir de uma busca 

constante pela qualidade de ensino, pela integração entre teoria e prática e pela 

formação dos alunos para o mundo do trabalho. 

O Centro Universitário Newton Paiva, como uma Instituição de Ensino 

Superior (IES), prima pela excelência na educação e por uma aproximação efetiva 

de seu corpo discente com o mercado de trabalho ao proporcionar o 

estreitamento da relação teoria x prática e a ampliação da visão de mundo, 

favorecendo a construção e a adoção de um posicionamento profissional 

competente, dinâmico, empreendedor e ético.   

Os trabalhos de todos os Cursos, Centros, Núcleos, laboratórios e 

Agências Experimentais a eles relacionados estão inseridos em uma estrutura 

maior que é a concepção de um projeto universitário. Os projetos pedagógicos de 

cada curso contemplam aspectos contextualizados a realidades acadêmicas e de 

mercado, indiscutivelmente, mutantes e transformadoras no que tange à busca 

permanente da construção de competências e potencialidades. Nesse sentido, a 

Newton Paiva investe em estruturas curriculares inovadoras, como as que são 

fruto da reforma curricular ocorrida a partir do 1º semestre de 2009, em todos os 

cursos da instituição, resultado de discussões e reflexões, que permitiram o 

aprofundamento e a atualização dos conteúdos de cada disciplina, bem como a 

inclusão de novas metodologias. 

A reformulação curricular propôs a construção de um currículo competitivo 

e desafiador, de forma a aprimorar as capacidades do aluno qualificando-o para 

lidar com os cenários globalizados da atualidade. A instituição conta, para isto, 

com profissionais qualificados e competentes que disseminam e fomentam o 

conhecimento teórico-histórico e instrumental das ciências, ao mesmo tempo em 

que desenvolvem uma visão eminentemente prática, criando condições favoráveis 

para que o aluno exercite sua capacidade de raciocínio.  
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Ao longo dos cursos, os alunos são estimulados a atuarem em um 

ambiente de estudos individuais e em grupos, em constante contato com a 

realidade do mundo do trabalho. Pretende-se que a função do ensino na 

graduação, além da construção do conhecimento, envolva o questionamento do 

saber e a produção de referenciais e ações que assegurem a expansão das 

fronteiras do conhecimento.  

A indissociabilidade das funções básicas da educação superior; ensino, 

pesquisa e extensão pressupõe a necessidade de extrapolar os limites da 

aquisição do saber na relação ensino-aprendizagem. Além disso, o Centro 

Universitário Newton Paiva oferece aos seus alunos a oportunidade de participar 

de palestras, discussões e vivências, a partir dos programas institucionais: 

Programa Ético; Programa de Orientação e Desenvolvimento Profissional; 

Programa para Orientação sobre o uso indevido de Drogas; Programa de 

Orientação para o Trânsito; Programa de Nivelamento, que visam proporcionar ao 

aluno uma sólida preparação para a vida. 

O ideário pedagógico do Centro Universitário Newton Paiva serve como 

horizonte de referência para os processos de tomada de decisão, elaboração dos 

projetos pedagógicos dos cursos em busca dos propósitos institucionais. 

Neste sentido, o ideário leva em conta que a Instituição deve desenvolver 

uma formação voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e 

atitudes que garantam aos sujeitos a possibilidade criativa de gerar instrumentos 

e saberes que permitam resolver seus problemas pessoais e os da comunidade 

em que vivem. 

Deve também considerar a emergência de um novo tipo de aluno, com 

diferentes interesses, capacidades e necessidades de modo que se estabeleçam 

relações com as múltiplas experiências da cultura humana, utilizando-se de uma 

pedagogia inovadora que fortaleça essa relação garantindo processos de 

formação mais compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo 

contemporâneo. 
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5- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

De acordo com o Estatuto do Centro Universitário Newton Paiva, a 

estrutura organizacional do Centro compreende órgãos da administração superior, 

intermediária e básica. As competências dos órgãos deliberativos e executivos 

são definidas no Estatuto, enquanto as demais atribuições previstas em Lei são 

disciplinadas no Regimento Geral e em regulamentos específicos, aprovados pelo 

Conselho Superior. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR: 

 

  A Administração Superior é constituída, em nível deliberativo, pelos 

Conselhos Superior e de Ensino, Pesquisa e Extensão e, em nível executivo, pela 

Reitoria e Órgãos Suplementares.  

 

DOS ÓRGAOS DELIBERATIVOS 

 

 Conselho Superior - CONSUP. 

   Órgão máximo de natureza normativa, deliberativa, jurisdicional, consultiva 

e recursal. Trata dos assuntos relativos à legislação e às normas administrativas, 

econômico-financeiras e estudantis. É constituído pelo Reitor, Vice-Reitor, Diretor 

Acadêmico, Diretor Administrativo Financeiro, quatro componentes do corpo 

docente, representante da Assessoria Jurídica, representante da Mantenedora, 

Secretário Geral, um representante da Sociedade Civil Organizada, um 

representante dos cursos superiores de tecnologia, por 1 (um) Representante da 

Sociedade Civil Organizada; um Representante dos Cursos Tecnológicos; um 

Representante dos cursos de Ciências Biológicas e da Saúde; um Representante 

dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas; um Representante dos cursos de 

Ciências Humanas e Letras; um Representante dos cursos de Engenharia; um 

Representante Discente; um Representante do corpo Técnico Administrativo. 

O representante do corpo discente é eleito entre os candidatos indicados pela 

representação estudantil, na conformidade da legislação em vigor. 
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O representante da Sociedade Civil Organizada é escolhido pela Entidade 

Mantenedora, dentre nomes apresentados por entidades empresariais e 

associações comunitárias. Os componentes do corpo docente são indicados 

pelos seus pares,por meio de múltiplas listas, e nomeados pelo Reitor.  

O representante do corpo técnico-administrativo é indicado pelos seus pares e 

nomeado pelo Reitor. Os membros do Conselho Superior terão mandato de um 

(1) ano, permitida a recondução.   

 

O Conselho Superior reúne-se, ordinariamente, no inicio e no fim de cada ano 

letivo, e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Reitor. 

 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE. 

 Órgão de natureza normativa, consultiva e de deliberação superior, 

incumbido de orientar, coordenar e supervisionar o ensino de graduação e pós-

graduação, a pesquisa e a extensão. É constituído pelo Reitor, que o preside; 

Diretores Acadêmico e Administrativo Financeiro; Secretário Geral; Coordenador 

de Extensão e Assuntos Comunitários; Coordenadores de Pesquisa, Pós-

Graduação e Educação Corporativa; Representante da Assessoria  Jurídica; 

Representante dos Cursos Tecnológicos; Representante dos cursos da área de 

Ciências Biológicas e da Saúde; Representante dos cursos da área de Ciências 

Sociais Aplicadas; Representante dos cursos da área Ciências Humanas e Letras; 

Representante da área da Educação a Distância; Representante Discente. 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reúne-se, ordinariamente, a cada 

semestre, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Reitor. 

 

DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

 A Reitoria do CENTRO, órgão executivo superior de coordenação, 

fiscalização e supervisão das atividades universitárias, é exercida pelo Reitor, 

coadjuvado pelo Vice-Reitor e pelos Diretores Acadêmico e Administrativo 

Financeiro, com a colaboração dos Órgãos Suplementares, Assessorias e a 

Secretaria Geral.  

O Reitor e o Vice-Reitor são nomeados pela Entidade Mantenedora para mandato 

de quatro (4) anos, podendo ser reconduzidos. Em suas faltas ou impedimentos, 
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o Reitor será substituído pelo Vice-Reitor e, na falta ou impedimento deste, pelo 

Diretor Acadêmico ou Administrativo, segundo designação. 

A Reitoria conta com o Núcleo Acadêmico e Diretoria Administrativa para 

coordenação das atividades fim e meio, respectivamente. 

O Núcleo Acadêmico é constituído da Diretoria Acadêmica, dos setores de 

Avaliação Institucional, de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pós-graduação, 

de Extensão e Assuntos Comunitários, do Processo Seletivo, Controle Docente, 

Centro de Excelência para o Ensino. 

Os Diretores, o Secretário Geral, os Coordenadores são nomeados pelo Reitor e 

homologados pela Entidade Mantenedora.  

 

DA ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

 A administração intermediária é exercida, em nível deliberativo, pelos 

Conselhos dos Institutos, e Escolas e, em nível executivo, pelos Coordenadores 

dos Institutos e Escolas. 

 

Dos Institutos e Escolas 

O Instituto é gerido por um Coordenador Geral, designado pelo Reitor, para 

mandato de 2(dois) anos, podendo ser reconduzido. Em suas faltas e 

impedimentos, o Coordenador Geral do Instituto será substituído por um 

coordenador ou professor do quadro do Instituto, indicado pelo Reitor. 

 

DA ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

 

 A administração básica, na área acadêmica, é exercida, em nível 

deliberativo, pelos Colegiados de Cursos e Núcleo Docente Estruturante e, em 

nível executivo, pelos Coordenadores de Cursos. 

 

Dos Colegiados de Cursos 

  As atividades de cada curso de graduação do CENTRO são coordenadas 

por um colegiado constituído de I - professores representantes das diversas áreas 

de conhecimento na proporção da participação destes na integralização do 
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currículo pleno do respectivo curso, para mandato de dois (2) anos, indicados 

pelo Coordenador do Instituto e nomeados pelo Reitor; 

 II - um (1) estudante, escolhido na forma da legislação em vigor dentre alunos 

regularmente matriculados no curso, para mandato de um (1) ano. 

 As atividades dos cursos de pós-graduação serão coordenadas pela Comissão 

de Pós-graduação, cuja composição é definida no Regimento Geral. 

 A Comissão de Pós-graduação é presidida pelo Coordenador de Pesquisa e Pós-

graduação. 

Da Coordenação de Curso 

Cada curso de graduação é dirigido por um Coordenador, nomeado pelo 

Reitor dentre os docentes integrantes da carreira do magistério. 

A Reitoria dispõe de órgãos suplementares a ela subordinados com a 

finalidade de apoiar as atividades fim e meio no âmbito do CENTRO. 

Os órgãos suplementares compreendem a Biblioteca, o Núcleo de 

Informática, o Núcleo Audiovisual, o Assessoria Juridica e outros que venham a 

ser criados nos termos deste Estatuto.  

A Reitoria conta com a Comissão Institucional de Avaliação, Assessorias 

permanentes e temporárias, por designação do Reitor, para tratamento de 

assuntos específicos. 

 

 

DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA 
 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA goza de autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, 

dentro dos limites que lhe são fixados pela legislação em vigor, pelo presente 

Estatuto e pelo Estatuto da Entidade Mantenedora. 

É de sua autonomia didático-científica: estabelecer sua política de ensino, 

de pesquisa e de extensão; criar, organizar, modificar, suspender o 

funcionamento e extinguir órgãos, cursos, habilitações, programas de ensino, de 

pesquisa e de extensão, atendido seu Plano de Desenvolvimento Institucional, em 

consonância com a realidade econômica, com as exigências do mercado de 

trabalho e com as características sociais da comunidade; estabelecer seu regime 

didático e escolar; criar, organizar e modificar os projetos pedagógicos de seus 
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cursos, atendendo às diretrizes curriculares fixadas pelo MEC, e às 

peculiaridades de sua região; Estabelecer ou ampliar vagas ofertadas nos cursos 

com base nas diretrizes estabelecidas pelo MEC. estabelecer critérios e normas 

de seleção, admissão e promoção de seus alunos; conferir graus, diplomas, 

títulos e outras dignidades acadêmicas; interagir com entidades culturais e 

científicas nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos de 

interesse do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 
É de sua autonomia administrativa: propor a reforma deste Estatuto e do 

Regimento Geral, sujeita à aprovação da Entidade Mantenedora e de 

conformidade com a legislação vigente; elaborar, aprovar e reformar os 

Regulamentos de seus órgãos e unidades; elaborar o Plano de Trabalho e o 

Relatório de Atividades, semestralmente, a serem encaminhados à aprovação dos 

Conselhos; estabelecer normas concernentes à admissão, remuneração, promoção e 

dispensa de pessoal docente e técnico-administrativo, segundo as políticas institucionais 

definidas pela Entidade Mantenedora. 

É de sua autonomia disciplinar: estabelecer as normas de conduta no 

âmbito do CENTRO; estabelecer e aplicar o regime de sanções disciplinares a 

integrantes dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, fixadas pela 

legislação em vigor.  

É de sua autonomia de gestão financeira e patrimonial: administrar o 

patrimônio colocado à sua disposição pela Entidade Mantenedora e dele utilizar-

se nos limites por ela estabelecidos; elaborar o orçamento anual, a ser 

encaminhado à aprovação da Entidade Mantenedora e executá-lo, nos limites por 

ela estabelecidos; elaborar relatórios e prestar conta dos recursos recebidos da 

Entidade Mantenedora; propor à Entidade Mantenedora a fixação dos valores das 

taxas e emolumentos a serem cobrados pelo CENTRO; estabelecer políticas de 

concessão de benefícios aos integrantes dos corpos docente, discente e técnico-

administrativos, segundo as políticas institucionais definidas pela Entidade 

Mantenedora. 
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6- AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 O Centro Universitário Newton Paiva entende que o melhor medidor do 

seu compromisso social é a qualidade com que desenvolve os serviços 

educacionais. Uma qualidade que diz respeito ao desempenho da tríplice função 

da academia: ensino, pesquisa e extensão. Em função deste compromisso, o 

Centro Universitário deu início ao seu processo de autoavaliação institucional, 

seguindo os parâmetros do Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras 

– PAIUB em novembro de 1998. A partir do SINAES, o Centro Universitário 

Newton Paiva se propôs a uma nova reflexão sobre o processo de avaliação 

institucional. Este Sistema está ancorado numa concepção de avaliação mais 

comprometida com a realidade educacional e, consequentemente, com a 

melhoria da qualidade e da relevância das atividades acadêmicas desenvolvidas 

pelas IES.  

Considerando este novo contexto e seguindo orientações do SINAES, o 

Centro Universitário Newton Paiva constituiu a Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), que tem como função refletir, coordenar e articular o processo da 

autoavaliação.  

O Programa de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário Newton 

Paiva, desenvolvido pela CPA com intensa colaboração da comunidade 

acadêmica, configura um processo abrangente, satisfatório e que já apresenta 

resultados concretos, os quais constituíram o fundamento para a definição e 

implantação de medidas e ações de melhorias. 

A par disso, a CPA responsável pela gestão do Programa de Auto-

Avaliação, estabeleceu um conjunto de iniciativas cujo objetivo é o de obter, 

mediante perspectivas diferentes e independentes, um juízo crítico dos resultados 

obtidos e das ações e medidas de correção adotadas. O desiderato maior é o de 

atingir uma apreciação externa consistente, que represente, ao mesmo tempo, um 

contraponto para o processo interno e um instrumento para o seu eventual 

aperfeiçoamento e correção. 

A Comissão Própria de Avaliação - CPA realiza dois processos de 

autoavaliação: Avaliação da Instituição e dos Cursos que acontece a cada dois 
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anos, e a Avaliação Acadêmica, realizada a cada semestre, que avalia o 

desempenho dos docentes, discentes e coordenadores de cursos.   

A partir do resultado da pesquisa, é elaborado um Plano de Melhorias para 

sanar as fragilidades apontadas. O Plano de Melhorias é um documento 

elaborado com base no resultado das pesquisas de autoavaliação, nos relatórios 

de avaliação in loco de atos regulatórios e nos resultados do ENADE. Nesse 

documento, são contempladas as questões apontadas como potencialidades e 

fragilidades. As questões apontadas como fragilidade encontram-se abaixo da 

média estabelecida para o padrão de qualidade do Centro Universitário Newton 

Paiva. Padrão que é estabelecido quando a predominância das respostas dadas 

no questionário fica acima de 3.8 na Escala de Lickert. 

A realização da autoavaliação e do Plano de Melhorias vem representando 

um grande desafio para o Centro Universitário Newton Paiva, porque implica a 

mobilização de toda a comunidade acadêmica, e sua participação na coleta de 

dados, discussão de resultados, juízos de valor, compromisso com a ação, 

estabelecimento de metas para o desenvolvimento institucional.  Uma 

característica marcante do processo em questão é a sua continuidade, buscando 

sempre novas transformações para todos os que estão nele envolvidos, 

conquistando assim o aperfeiçoamento individual, institucional e da própria 

avaliação que possibilitará uma agilidade na identificação dos pontos de 

estrangulamento e uma precisa tomada de decisões. 
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PARTE II – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2013 – 2017 

 

1- POLÍTICA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 

A missão institucional, seus princípios, suas finalidades e propósitos, orientam 

e fundamentam a Política de Ensino de Graduação do Centro Universitário 

Newton Paiva, que se pauta nas seguintes diretrizes: 

 a educação na graduação deve ser trabalhada considerando o tripé 

ensino, pesquisa e extensão, como mola mestra de atuação da 

instituição; 

 a educação na graduação deve considerar as características da região e 

da comunidade na qual a instituição se insere, adequando seus currículos 

sem, contudo, perder de vista o geral e o plural;  

 a educação deve ser ministrada com objetividade, tendo como horizonte o 

atendimento às necessidades e carências de toda a sociedade, habilitando 

profissionais detentores de sólido conhecimento em sua área específica, e 

com visão ampla da realidade do país; 

 a educação na graduação deve levar em consideração, fundamentalmente, 

ações integradoras entre a teoria e a prática profissional; 

 os currículos dos cursos de graduação devem priorizar abordagens 

pluriparadigmáticas; 

 os aspectos relacionados à titulação, à qualificação dos docentes e ao 

tempo efetivo de dedicação, devem ser priorizados no ensino de 

graduação, assim como o comprometimento e o envolvimento do corpo 

docente com a instituição que o recebe; 

 a dedicação dos docentes às atividades acadêmicas e à produção 

científica deve ser estimulada como forma de valorizar o ensino; 

 o ensino de graduação deve favorecer a formação de profissionais com 

visão ampla e crítica da realidade do país, garantindo e estimulando a 

iniciação científica, fator determinante da excelência no ensino; 

 o ensino superior deve buscar equacionar, com a ajuda de estudos, 

pesquisas, intervenções e atividades práticas, os problemas apresentados 
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pelo mercado de trabalho, visando a que o aluno se prepare para encarar 

uma realidade em mudança; 

 a educação na graduação deve ter sempre presente as diretrizes de médio 

e longo prazos sinalizadas pelos movimentos da sociedade, e cuidar de ser 

amplamente flexível para as de curto prazo; 

 como prioridade da política de ensino, deve- se considerar a adoção de 

mecanismos de estímulo e de orientação que evitem a evasão e a 

repetência; 

 a instituição garantirá a continuidade do processo de formação acadêmica, 

comunicando-se com seus egressos, acolhendo a avaliação crítica da 

formação e favorecendo seu desenvolvimento profissional por meio de 

novos cursos, sejam eles seqüenciais, tecnológicos, de pós-graduação, ou 

de outras modalidades que venham a ser sugeridas ou criadas. 

 

1.1.  Programa de Expansão da Graduação – Bacharelado e Tecnológico 

 

Na visão do Centro Universitário Newton Paiva, o cenário da educação 

superior brasileira mudou bastante nos últimos anos e apresenta alta 

concentração de grupos educacionais, gerando ameaças e oportunidades para 

expansão das atividades institucionais. No período que poderíamos indicar como 

de curto prazo, nossa visão incorpora cautela e monitoramento destas 

oportunidades, visando eliminar ameaças provocadoras de desestabilização 

institucional. 

Para o próximo período 2013 – 2017, elegemos, em primeiro lugar, a 

consolidação qualitativa dos nossos cursos através do acompanhamento dos 

procedimentos acadêmicos a permanente atualização da base laboratorial voltada 

ao atendimento dos cursos. Iniciamos um novo plano de investimentos, sobretudo 

para os cursos de engenharias e Arquitetura e Urbanismo já criados em 2008.  

Esta realização passou necessariamente pela ampliação do campus Buritis, com 

a criação da Unidade Buritis II onde tivemos condições de ampliar diferenciais 

competitivos em relação às demais instituições concorrentes, ampliando a 

visibilidade e credibilidade hoje existente. Nesse campus, poderemos ampliar a 

oferta de cursos de engenharias e tecnológicos voltados à mesma área de 

conhecimento aproveitando a base tecnológica laboratorial que se apresenta. 
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O projeto de expansão contempla, assim, a implantação de cursos de 

graduação considerando as demandas identificadas junto ao mercado e a 

sociedade, a viabilidade acadêmica e a sustentabilidade econômica e financeira. 

 

PROJETOS 
Ano de 

Implantação 
CAMPUS 

Nº de 
Vagas/Turno 

Período 
(Semestral) 

PROJETO 2. Curso de Engenharia de 
Computação 

2014 Buritis II 50 /noite 10 

PROJETO 1. Curso de Biomedicina 
 

2015 Silva Lobo 50 /noite 8 

PROJETO 4. Curso de Tecnologia em 
Gestão de Produção 

2016 Buritis III 50 / noite 4 

PROJETO 5. Curso de Tecnologia Gestão 
da Qualidade 

2017 Carlos Luz 50 / noite 4 

 

 

 

1.2 Programa de Expansão da Graduação – Aumento de vagas em cursos já 

existentes. 

Com relação ao aumento de vagas em cursos já existentes, a instituição 

tem adotado uma posição rigorosamente cautelosa e conservadora, procurando 

trabalhar com níveis de oferta que permitam processo de seleção com o mínimo 

de qualidade dos selecionados, não se admitindo o mero de sua base de cursos. 

O que se pretende, pois, é eventualmente um ajuste de sintonia fina em relação à 

demanda. 

 

PROJETOS 
Ano de 

Implantação 
CAMPUS 

Nº de 
Vagas/Turno 

Período 
(Semestral) 

PROJETO 1. Curso de Administração 2014 Buritis III 55 8 

PROJETO 2. Curso de Direito 2014 Buritis III 300 10 

PROJETO 3. Curso de Engenharia Civil 2014 Buritis III 300 10 

PROJETO 4. Curso de Engenharia Mecânica 2014 Buritis III 300 10 

PROJETO 5. Curso de Odontologia 2013 Silva Lobo 200 10 

PROJETO 5. Curso de Odontologia 2014 Silva Lobo 300 10 

PROJETO 6. Curso de Tecnologia em Logística 2015 Carlos Luz 100 4 
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2- POLÍTICA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

Considerando a missão Centro Universitário Newton Paiva, assim como 

seus valores e propósitos, a Política de Ensino de Pós-graduação dessa 

instituição tem como diretrizes básicas de sua atuação a RESOLUÇÃO CNE/CES 

No. 1, de 8 de junho de 2007, a Portaria N.º.064, de 25 de maio de 2006, 

publicada no DOU de 26 de maio de 2006, Seção 1, P. 31, que credencia a 

Newton Paiva para Educação a Distância, e os seguintes princípios: 

 que o ensino de pós-graduação seja oferecido, prioritariamente, para 

profissionais graduados nas áreas de conhecimento consolidadas na 

graduação do Centro Universitário Newton Paiva e graduados em outras 

áreas que estejam em ascensão no mercado de trabalho e/ou que 

comprovem sua vocação para a pesquisa básica ou aplicada; 

 que o ensino de pós-graduação, representando o desenvolvimento da 

pesquisa e da produção científica da instituição, proporcione sólida 

formação científica, capacitando e formando profissionais aptos a 

responderem aos problemas ligados às respectivas áreas do 

conhecimento; 

 que o ensino de pós-graduação na instituição esteja voltado para a 

titulação de docentes e para a capacitação de profissionais nas diversas 

áreas demandadas pela sociedade; 

 que o ensino de pós-graduação esteja estreitamente associado às 

atividades de pesquisa, de extensão e do ensino da graduação; 

 que os programas de pós-graduação desenvolvidos pela instituição sejam 

avaliados periódica e sistematicamente tanto interna quanto externamente, 

objetivando seu constante aperfeiçoamento; 

 que os egressos dos cursos de pós-graduação da instituição possam ser 

acompanhados para uma adequada avaliação da qualidade do ensino 

ministrado e do conhecimento adquirido; 

 que, além da difusão do conhecimento, a ação dos cursos de pós-

graduação da instituição seja estímulo ao aperfeiçoamento profissional e à 

capacidade de tornar-se sujeito do desenvolvimento da própria sociedade; 
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 que os docentes do ensino de pós-graduação estejam comprometidos com 

o desenvolvimento do conhecimento, mediante participação em projetos e 

publicação de artigos científicos ou relatórios de pesquisa; 

 que os programas de pós-graduação desenvolvidos pela instituição 

garantam ao aluno recursos teóricos, técnicos e práticos para o 

desenvolvimento de conhecimento, atualizado; 

 que seja garantido ao aluno de pós-graduação engajar-se em um programa 

de pesquisa da instituição, seja ele articulado ao ensino da graduação, às 

atividades de extensão, às demandas do mercado e a novas frentes 

consideradas como estudos avançados. 

 

 

2.1 Programa de Expansão da Pós-graduação lato sensu 

 

O Centro Universitário Newton Paiva vem consolidando uma imagem sólida 

no que tange à oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, havendo 

programas que já estão em sua décima oitava edição anual e com demandas 

consistentes e sólidas. 

               A expectativa da instituição, para os próximos 5 anos , é de definir um 

novo modelo mais próximo as demandas de mercado e adensar a oferta de 

programas de pós-graduação lato sensu , agregando ao portfólio de cursos novas 

alternativas identificadas, que funciona como um radar das expectativas de 

educação continuada pelo mercado, gerando programas, customizados ou não, 

que atendem a nichos ampliados em relação ao universo atual. 

 

2.2 Programa de Implantação da Pós-graduação Stricto Sensu 

 

A partir de 2010 ficou a cargo da coordenação do Programa de Iniciação 

Cientifica iniciar estudos preliminares para avaliar a possibilidade de implantação 

de cursos de Pós-graduação stricto sensu. Após o estudo dos requisitos para a 

estruturação de um curso de mestrado, constatou-se, inicialmente, que um grupo 

de pesquisa já estabelecido formado por professores do curso de farmácia teria 

condições de apresentar uma proposta. Segue, de forma resumida, um breve 
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histórico da Proposta de um Mestrado Profissional no Centro Universitário Newton 

Paiva: 

O Curso de Farmácia do Centro Universitário Newton Paiva foi criado em 

1998 com a política de conduzir o aprendizado teórico associado à prática. A 

partir dessa diretriz o curso tem oferecido em sua grade curricular a disciplina de 

estágio obrigatório em todos os períodos, nas diversas áreas de atuação do 

farmacêutico. Em conjunto com essa preocupação em expor o aluno às atividades 

extensionistas o curso sempre buscou inserir o seu corpo docente e discente em 

atividades de pesquisa. Portanto, desde a sua criação, professores e alunos  do 

curso de Farmácia tem participado do Programa Institucional de Iniciação 

Científica. Até o presente, 50 projetos de Iniciação científica já foram 

desenvolvidos e 5 encontram-se em andamento. Além de professores envolvidos 

com atividades de pesquisa e orientação de Iniciação Científica, o curso possui 

um corpo docente com experiência no mercado farmacêutico com atuação em 

indústrias de cosméticos, medicamentos, laboratórios de controle de qualidade, 

farmácias de manipulação dentre outros. 

Com o intuito de avançar mais na qualificação dos graduados em farmácia, 

em 2005, foi criado o curso de Pós-graduação Lato Sensu em Controle de 

Qualidade e Garantia de Qualidade de Produtos Farmacêuticos. O objetivo do 

curso foi o de formar profissionais diferenciados, condizentes com a necessidade 

do mercado, capazes de atuar com eficácia nos laboratórios de controle de 

qualidade e na garantia da qualidade de empresas farmacêuticas, onde além de 

gerenciar o Sistema da Qualidade, o profissional necessita validar os processos 

nelas desenvolvidos, empregando para tal os conhecimentos técnicos e legais 

específicos.  A abordagem dada a esse curso foi, naquele momento, inédita no 

Estado de Minas Gerais, pois o enfoque de Controle de Qualidade físico-químico 

e microbiológico foi complementado com conteúdos importantes e atuais para o 

profissional, como validação, equivalência e bioequivalência farmacêuticas, 

estudo de polimorfismo dos fármacos e estudo de estabilidade dos produtos 

farmacêuticos. Tal abordagem inovadora foi de extrema importância para a 

Instituição, pois a colocou em posição de destaque no segmento farmacêutico.  

Ao longo desse período, a Coordenadoria de Pós-graduação da Instituição 

estruturou-se, mantendo sempre em vista a qualidade dos cursos que oferece, 

tanto no cumprimento das exigências legais quanto no atendimento dos níveis 
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crescentes de exigência do mercado. Em 2009, o curso Pós-graduação Lato 

Sensu em Controle de Qualidade e Garantia de Qualidade de Produtos 

Farmacêuticos foi encerrado para que o corpo docente pudesse se qualificar 

tendo em vista o plano Institucional de pós-graduação Stricto sensu. Portanto, no 

sentido de avançar no campo da pesquisa e ensino em nível de pós-graduação 

Stricto sensu, em consonância com a diretriz Institucional, seguindo também 

diretrizes nacionais que elegeram, dentre outras, as áreas de fármacos, ciências 

da saúde e biotecnologia como prioritárias para o desenvolvimento do Brasil, e 

com um corpo docente mais qualificado e experiente foi apresentado em maio de 

2012, para apreciação pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o curso de Mestrado profissional em Desenvolvimento e 

controle de produtos biofarmacêuticos. 

Em novembro de 2012 a Instituição recebeu a visita dos avaliadores da 

CAPES que realizaram a avaliação in loco com o intuito de verificar as condições 

da Instituição para oferecer um curso de mestrado profissional. 

Em março de 2013 a CAPES divulgou o resultado da avaliação e 

recomendou o curso de Mestrado Profissional em “Desenvolvimento e Controle 

de Produtos Biofarmacêuticos” do Centro Universitário Newton Paiva.  
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3- POLITICA DE EXTENSÃO 

 

 

Tendo como base o estabelecido em sua missão, ou seja, seu compromisso 

com os ideais e aspirações da sociedade, e reafirmando a obediência ao tripé 

ensino, pesquisa e extensão, o Centro Universitário Newton Paiva estabelece 

sua Política de Extensão considerando: 

 que a extensão representa, por sua própria natureza, o caminho do 

enraizamento da instituição na sociedade; 

 que a instituição reconhece a necessidade de integrar-se, cada vez mais, à 

comunidade, levando a esta seu conhecimento e sua capacitação, 

buscando novos saberes, objetivando o crescimento conjunto a partir da 

adoção de processos efetivos de comunicação; 

 que a extensão é um processo contínuo no qual a instituição, ao articular-

se com a sociedade, leva a esta a ação comunitária, gerando, sempre,  

novos conhecimentos, adequadamente testados pelo confronto com a 

realidade; 

 que a articulação com a sociedade representa fator de fundamental 

importância para o  desenvolvimento da região, e que a divulgação dessas 

atividades seja feita sistematicamente, refletindo, mais e mais, a 

participação da instituição no contexto social; 

 que ao desenvolver atividades de extensão, a instituição procure 

estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a missão de 

formar cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades 

e ofertas, construir o seu conhecimento com qualidade e transformar as 

realidades negativas em oportunidades empreendedoras e de sucesso; 

 que o desenvolvimento das atividades extensionistas deva seguir as 

diretrizes de articulação e diálogo com a sociedade, para que as ações e 

transformações aconteçam de modo recíproco; 

 que a interação com o ensino e a pesquisa resultem em programas  que 

integrem as funções universitárias, viabilizando, na prática, a aplicação da 

abordagem holística; 
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 que a ação extensionista reflita o grau de envolvimento da universidade 

com o contexto científico (intervenção-investigação), base para a 

indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; 

 que as atividades de extensão gerem relatórios sistemáticos que possam 

ser atualizados para avaliação do ensino e da pesquisa; 

 que da avaliação das atividades de extensão devam surgir prioritariamente 

as diretrizes e programas de pesquisa, os programas dos cursos de 

atualização, aperfeiçoamento, especialização e de pós-graduação stricto 

sensu; 

 que a extensão universitária seja dotada de força centrífuga e centrípeta, 

direcionando-se para a comunidade por idéias e ações, e nela se 

retroalimentando com seus problemas e suas aspirações, voltando-se 

novamente oferecendo-lhe sugestões e soluções. 

 

3.1 Programa de Ações Acadêmico-Profissionais e Assuntos 

Comunitários 

 

A Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários do Centro 

Universitário Newton Paiva é responsável por promover, articular e acompanhar 

as atividades de extensão. Procura estabelecer parcerias comprometidas com a 

missão de formar cidadãos capazes de pensar, de situar-se diante de suas 

necessidades e ofertas, de construir o seu conhecimento com qualidade e de 

transformar as realidades negativas em oportunidades empreendedoras e de 

sucesso.  

Dessa forma, a CEAC atua no desenvolvimento das atividades 

extensionistas, num trabalho de equipe com coordenadores, professores 

supervisores e acadêmicos, seguindo as diretrizes de articulação e diálogo com a 

sociedade, para que as ações e transformações aconteçam de modo recíproco. 

Estamos constantemente, em busca de novos caminhos, novas 

oportunidades e inovações na organização da estrutura e na operacionalização 

da extensão.  

Portanto, diante deste quadro de ações que a CEAC vem desenvolvendo 

ao longo do tempo, é visível a intenção e a efetiva concretização de atividades 

que visem cada vez mais a institucionalização da Extensão Universitária, como 
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um diferencial da instituição, como uma necessidade que agrega ao nosso aluno 

experiências significativas para sua vida profissional e como um meio concreto de 

transformação da sociedade. 

Além disso, a proposta do trabalho integrado entre as áreas, com o objetivo 

de focar em grandes programas, foi de extrema importância na institucionalização 

da extensão universitária. 

Pelo princípio da indissociabilidade garantimos o enriquecimento do 

trabalho em sala de aula. Ou seja, nossos alunos que participam de ações 

extensionistas levam a experiência adquirida aos colegas, onde a proposta é 

enriquecer o aprendizado e compartilhar o conhecimento adquirido. Este fluxo, 

que estabelece a troca de saberes sistematizado/acadêmico e popular, tem como 

conseqüência: a produção de conhecimento resultante do confronto com a 

realidade brasileira e regional. 

A atuação em diversas áreas consolida o Centro Universitário Newton 

Paiva como um importante parceiro da comunidade. 

Os programas e projetos extensionistas têm sido desenvolvidos com 

sucesso em creches, associações comunitárias, organizações não 

governamentais, escolas, fundações, hospitais, comunidades, prefeituras, 

emissoras de rádio e TV, delegacias, projetos relacionados ao meio ambiente, 

empresas diversas, ou seja, instituições sociais, culturais, empresariais, 

governamentais e comunitárias, onde haja demanda que possa ser suprida por 

uma ação efetiva da instituição universitária, de forma a concretizar a via de mão 

dupla. 

Por meio dos programas de extensão, os Centros, Núcleos e Clínicas, o 

Centro Universitário Newton Paiva viabiliza as ações extencionistas - projetos, 

prestação de serviços e eventos - inseridas em uma proposta pedagógica que 

integre teoria e prática, sendo desenvolvida com competência técnico-científica, 

comprometida com a realidade social.  Veja abaixo os programas e os projetos de 

extensão desenvolvidos atualmente. 
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CAMPUS CARLOS LUZ 
 

CENTRO/NÚCLEO 
Cursos 

integrantes 
Projetos 

1. Agência Experimental de 
Publicidade / MASSAN-Z Publicidade e 

Propaganda 

 Massan de A a Z 
 Projeto mão na massa 
 Projeto tá ligado (campanhas de conscientização) 
 Projeto Operação Carrapato 
 Prestações de serviços externas 

 

 

 

  

2. Central de Produção 
Jornalística - CPJ  Jornalismo 

 Projeto Providência 
 Páginas Abertas 
 Lince 
 Revista Ágora 
 Núcleo de Publicações 
 Jornal do CIAAR 

3. Agência de Relações 
Públicas - AGERP  Relações 

Públicas 

 New Cine Social 
 Comportamento e Atitude 
 Mestre de Cerimônias 
 Intercampi 

4. Núcleo de TV 
Jornalismo 

 Programa Descolado – veiculado na TV Band  
 Produção para EaD 
 Rádio WEB 

5. Centro de Exercício 
Jurídico - CEJU  Direito 

 Núcleo de Direito de Família  
 Núcleo de Direito Empresarial 
 Núcleo de Prática Penal em parceria com o PAI-PJ 
 Núcleo de Prática Trabalhista 
 Núcleo Previdenciário em Parceria com o Juizado Especial     

Federal 
 CEJU Itinerante 
 Núcleo de Mediação 
 Ciclo de Palestras do CEJU 

6. Centro de Estudos 
Pedagógicos - CEPED  Pedagogia 

 Programa Escola Integrada 
 Projeto Creches 

7. Centro de Práticas de 
Gestão - CPG  Administração 

 Projeto Consultor Universitário 
 Práticas de gestão 
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CAMPUS SILVA LOBO 
 

CENTRO/NÚCLEO 
Cursos 

integrantes. 
Projetos 

1. Clínica de Fisioterapia Fisioterapia 

 Atendimento multidisciplinar a portadores de necessidades 
especiais 

 Projeto viver bem a maior idade. 
 HSFA – Estágio supervisionado II 

2. Clínica de Odontologia Odontologia 

 Atenção Odontológica aos funcionários e parceiros do curso 
de Odontologia do Centro Universitário Newton Paiva: 
endodontia, estomatologia, odontopediatria, atenção básica, 
dentistica e prótese, clínica de bebês. 

 Projeto Sala de Espera 
 Projeto Posso Ajudar – Odontopediatria - Ortodontia 
 Projeto Radiologia 
 Atendimento integral a adolescentes 
 Atendimento integral a adultos 
 Atendimento integral a crianças 
 Atendimento articulado 

3. Clínica de Psicologia 
 
 
 

Núcleo Psicoterapêutico  Psicologia 

 Projeto Grupos de Espera de Crianças 
 SOS - Centro de Solidariedade 
 Plantão Psicológico 
 Psicoterapia individual (crianças, adultos e Idosos) 
 Psicoterapia em grupo 
 Psicoterapia de família 
 Psicodiagnóstico Infantil 
 Aconselhamento de Pais 

Núcleo de Gestão Psicologia 

 LAGEP – Laboratório de Gestão de Pessoas 
 LAPSI - Laboratório de Avaliação Psicológica 
 Orientação Profissional 
 Treinamento e Desenvolvimento 

Núcleo de Políticas de Saúde Psicologia 

 Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário PAI-PJ  
 Atendimento em Toxicomania 
 Projeto Circulando 
 Projeto Cine Cidadania 
 Projeto Guernica 
 Núcleo de Apoio Psicológico e Educacional à Escola 

4. Clínica de Enfermagem  Enfermagem 

 Gravidez na Adolescência  
 Envelhe - Ser  
 Maior Cuidado  
 Atendimento 

5. Núcleo de Farmácia Farmácia 

 Clínica de Atenção Farmacêutica 
 Farmácia em foco  
 Centro Farmacêutico 
 Plantas Medicinais 

 
6. Ambulatório de Nutrição Nutrição  Atendimento nutricional 

7. Clínica de Estética 
Aplicada 

Estética e 
Cosmetologia 

 Atendimentos diversos 
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CAMPUS BURITIS 

CENTRO/NÚCLEO 
Cursos 

integrantes. 
Projetos Vinculados  

Centro Integrado de 
Arquitetura e Engenharia 

Engenharias e 
Arquitetura 

 Escritório de Arquitetura e Engenharia 
 Projeto Baja 
 Oficinas do Programa Escola Integrada 

 

OUTROS PROGRAMAS/PROJETOS 

Outros Programas 
Cursos 

integrantes 
Projetos Vinculados  

Programa de Atenção Integral 
ao Paciente Judiciário- PAI-PJ 

Psicologia e 
Direito 

 Núcleo de Acompanhamento Terapêutico 
 Núcleo de Atenção Prisional 
 Núcleo de Internação 
 Núcleo de Medidas de Liberdade 

Posso Ajudar, parceria PBH 
Cursos da área 
da Saúde  

Projeto IPSEMG Odontologia 
 

 

 

 

3.2 Programa de Responsabilidade Social 

 

Com uma visão interdisciplinar o Centro Universitário Newton Paiva, 

ciente de seu papel de agente de transformação social, desenvolve suas 

atividades sempre integrando a pesquisa, a extensão e o ensino.  

Ou seja, a Extensão Universitária assume uma postura proativa em 

relação à sociedade em que se insere, pois além de instrumentalizadora do 

processo dialético de teoria/prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que 

favorece a visão integrada do social. É a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade 1.  

Sendo a produção e a socialização do conhecimento a sua função básica, 

com vistas à intervenção na realidade, ficam então possibilitados acordos e ação 

coletiva entre a instituição de ensino superior e a população. Ao mesmo tempo, a 

Extensão se integra efetivamente nas finalidades, na missão, nas políticas e nas 

estratégias universitárias. Desse modo, tem-se uma instituição de Ensino Superior 

                                                 
1 NOGUEIRA, M. D. P. (organizadora): Extensão universitária:  diretrizes conceituais e políticas. Belo 

Horizonte: PROEX/UFMG, 2000, p.11. 
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voltada para os problemas sociais com o objetivo de encontrar soluções por meio 

das diversas atividades que oportunizem a transformação social. 

Promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais, é um desafio a ser vencido com determinação, competência, 

honestidade, justiça social, trabalho, transparência e, principalmente, ousadia. É 

preciso transformação, mudança de postura de vida. E só por meio da educação 

que isso se torna possível e capaz de gerar resultados eficientes, eficazes e 

efetivos de interesse da maioria da sociedade.  

É nossa responsabilidade desenvolver atividades de extensão, 

procurando estabelecer parcerias comprometidas com a missão de formar 

cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades sociais e 

ofertas, construir o seu conhecimento com qualidade, além de transformar as 

realidades negativas em oportunidades empreendedoras e de sucesso. 

Alunos, professores e funcionários interagem com a comunidade 

realizando atividades que contribuem para o conhecimento acadêmico e que 

produzem soluções sociais, concorrendo para transformação social.  

A atuação em diversas áreas consolida o Centro Universitário Newton 

Paiva como um importante parceiro da comunidade. 

Portanto, o Centro Universitário Newton Paiva acredita que a 

Universidade é um importante instrumento para a construção da sociedade que 

queremos. Assim, por meio da extensão procura exercer a cidadania através de 

posturas socialmente responsáveis, contra a corrupção, contra a injustiça e a 

exclusão social, fazendo valer a solidariedade humana. 

A Responsabilidade Social na dimensão universitária passa pelo 

fortalecimento da consciência crítica, pela busca do crescimento da compreensão, 

pela formação de futuros lideres - cidadãos planetários, que respeitem e 

reconheçam a diversidade e o pluralismo da humanidade, assegurando uma visão 

universal, a partir de sua realidade.     

    Através deste contexto esperamos sensibilizar a comunidade 

acadêmica para a causa social, para o exercício da cidadania, para o voluntariado 

e para a importância da atividade de responsabilidade social. 

Projetos extensionistas têm sido desenvolvidos com sucesso em creches, 

associações comunitárias, organizações não governamentais, escolas, 

fundações, hospitais, comunidades, emissoras de rádio e TV, delegacias, projetos 
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relacionados ao meio ambiente, empresas diversas, ou seja, instituições sociais, 

culturais, empresariais, governamentais e comunitárias, onde haja demanda que 

possa ser suprida por uma ação efetiva da instituição universitária, de forma a 

concretizar uma via de mão dupla. 

Compreendemos que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento 

dos educandos, que implica de um lado, na aquisição da ciência rigorosa – função 

primeira da universidade – e de outro, no desenvolvimento da consciência e da 

sensibilidade ética, capaz de despertar e formar um sujeito ativo, social e 

dinâmico, face aos diversos desafios – social, político, econômico, educacional, 

ético, religioso, ambiental, cultural, interpessoal, científico, técnico e planetário - 

que enfrentamos no mundo hoje.  

Com efeito, o objetivo é vivenciar a ética, os valores, as virtudes para 

sermos plenos, numa prática mais humana e responsável, por meio das ações e 

projetos disponibilizados para os alunos. 

 

3.3 Relação da Instituição com a sociedade: Setor Público e Setor 

Privado 

 

O Centro Universitário Newton Paiva busca sensibilizar e mobilizar a 

comunidade acadêmica para a causa social, para o exercício da cidadania, para o 

voluntariado e para a importância da atividade extensionista, na perspectiva da 

responsabilidade social, além de promover ações que busquem a preparação do 

alunos para inserção no mercado de trabalho. 

Nesse contexto, realizamos parcerias com diversos setores da sociedade, 

para o desenvolvimento de programas e projetos. 

Dentre eles destacam-se: 

 

PAI-PJ ( Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário) 

O Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) originou-

se de um projeto de pesquisa do Centro Universitário Newton Paiva, à 

Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 1997, que previa um 

levantamento dos processos criminais nos quais o "autor" do ato infracional fosse 

um portador de sofrimento psíquico. Esse trabalho de pesquisa culminou com a 
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formulação de um projeto-piloto, denominado Projeto de Atenção Interdisciplinar 

ao Paciente Judiciário (PAI-PJ), que, por meio de um acompanhamento 

individualizado, realiza a mediação entre o tratamento do infrator e o processo 

jurídico, até o tempo de sua inserção social. Dessa forma, o PAI-PJ foi implantado 

no dia 02 de março de 2000 e transformado no Programa de Atenção Integral ao 

Paciente Judiciário portador de sofrimento mental infrator em dezembro de 2001. 

Por meio do trabalho de uma equipe interdisciplinar, o programa visa 

desconstruir o mito da monstruosidade e da periculosidade que lança os loucos 

infratores na marginalidade, objetivando contribuir para que os portadores de 

sofrimento mental sejam considerados como cidadãos que têm direitos e o dever 

de responder pela sua ação na sociedade. Dessa forma, o PAI-PJ é fruto de uma 

ação coletiva entre o Poder Judiciário, a Rede de Saúde Pública e a sociedade na 

atenção a esses cidadãos. 

O PAI-PJ tem a finalidade de oferecer à autoridade judicial subsídios para 

decisão nos incidentes de insanidade mental e promover o tratamento em saúde 

mental na rede pública de saúde, através do acompanhamento da aplicação das 

medidas de segurança ao agente infrator. De forma multidisciplinar, sugere a 

aplicação a cada caso de uma medida singular, tencionada pelos princípios 

normativos universais. Ou seja, o programa possibilita uma ação multidisciplinar 

com o envolvimento efetivo das diversas áreas que abrangem vários cursos da 

Newton Paiva. Além de ser aberto a alunos de várias outras IES. 

Através de um acompanhamento individualizado, é realizada a mediação 

entre o tratamento e o processo jurídico, até o tempo de sua inserção social. Esse 

programa que representa um marco na atuação de nossos alunos é fruto de uma 

parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma ação coletiva de 

inclusão social. 

O programa se estrutura a partir de três núcleos de atendimento: Núcleo de 

Acompanhamento Terapêutico; Núcleo de Internação; Núcleo de Atenção 

Prisional e Núcleo de Medidas de Liberdade. 

 

Programa Escola Integrada 

A Escola Integrada é um programa da Prefeitura de Belo Horizonte, 

desenvolvido em parceria com Instituições de Ensino Superior – IES, que atende 

alunos do ensino fundamental em várias escolas da Rede Municipal de Educação. 
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A parceria efetivada entre a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de 

Belo Horizonte – SMED/PBH e o Centro Universitário Newton Paiva materializou-

se a partir ação do Curso de Pedagogia e do seu Centro de Estudos e Práticas 

Pedagógicas (CEPED), que organiza atividades, envolvendo outros cursos e 

acompanha os alunos participantes. 

Por meio do Programa Escola Integrada, os alunos das escolas da 

Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recebem formação educacional diferenciada, 

a partir de uma prática pedagógica inovadora que lhes permite dedicar maior 

tempo aos estudos. Ao mesmo tempo, intensificam seu relacionamento com a 

comunidade, uma vez que o programa transforma os espaços públicos próximos 

à escola, como praças, parques, quadras esportivas, salões paroquiais, galpões 

cedidos por moradores ou empresas etc. em espaços educativos e locais de 

aprendizado. 

O Centro Universitário Newton Paiva participa efetivamente do Programa 

Escola Integrada da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ofertando uma série 

de oficinas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

Farmácia Popular 

A proposta das Farmácias Populares do Brasil, no âmbito do governo 

federal e no contexto das ações de assistência farmacêutica, é uma estratégia 

complementar à Política Nacional de Medicamentos, e tem como objetivo a 

ampliação do acesso da população a medicamentos essenciais, por meio da sua 

disponibilização a baixo custo para aqueles cidadãos que adquirem seus 

tratamentos na rede privada, assegurando o acesso universal a um elenco de 

medicamentos básicos por meio das estruturas do SUS. A Farmácia Popular é, 

portanto, instrumento de política pública para atuar no campo que lhe é próprio, 

qual seja, na prestação de serviço público de saúde.  

A participação de estudantes da área de Farmácia do Centro Universitário 

Newton Paiva, nos termos da Lei Federal n° 11.788/2008, contribuiu não somente 

para a formação profissional desses estudantes, mas principalmente para o 

conhecimento prático e social do que representa o Programa Farmácia Popular. A 

experiência desses estudantes junto ao público concorre para uma melhor 
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avaliação do impacto social do Programa, da sua sustentabilidade técnico-

financeira e do perfil dos recursos humanos a serem utilizados. Por outro lado, o 

prática coordenada pelo Centro Universitário Newton Paiva proporciona aos seus 

estudantes, da área de Farmácia, atividades de aprendizagem social, profissional 

e cultural, por meio da necessária experiência com situações cotidianas de 

trabalho junto à comunidade.  

 

Projeto Bem Nascer 

O projeto de extensão Bem Nascer, desenvolvido no âmbito do Curso de 

Fisioterapia, é destinado às mulheres internadas na Maternidade Municipal de 

Contagem, principalmente aquelas que estão em trabalho de parto ou pós-parto. 

O projeto tem por objetivos proporcionar às mulheres condições físicas e 

psíquicas, para que possam vivenciar as mudanças que ocorrem nesse período, 

de forma saudável, segura e humana; favorecer a assistência integral à saúde da 

mulher, abrangendo, inclusive, a atenção básica; possibilitar a realização de um 

trabalho preventivo, educativo e sensibilizador para que se crie o vínculo e a 

valorização da mulher e de sua higidez física e emocional; tentar suprir a 

demanda da população que usufrui do serviço da Maternidade, oferecendo um 

atendimento diferenciado, capaz de aumentar o grau de satisfação das usuárias. 

Os alunos realizam diversos tipos de atendimentos. 

As atividades desenvolvidas no projeto de extensão Bem Nascer 

obedecem à via de mão dupla, uma vez que envolve a indissociabilidade 

proveniente da relação ensino/pesquisa/extensão. De um lado, o trabalho permite 

aos alunos do Curso de Fisioterapia efetuar levantamento de dados pessoais e 

clínicos das parturientes para estabelecer comparação com outros períodos, 

possibilitando análise e intervenção por parte do Município de Contagem ou da 

Fisioterapia. Por outro lado, a ação favorece o parto humanizado, a partir do uso 

de recursos não farmacológicos para alívio de dor e a redução das queixas no 

puerpério imediato. 
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3.4 Programa de Inclusão Social 

 

O Centro Universitário é um importante instrumento para a construção, 

desenvolvimento e transformação da sociedade, por meio de ações que visem a 

inclusão social, a justiça, o desenvolvimento humano, fazendo valer a 

solidariedade humana. 

Para isso, são desenvolvidos projetos, com foco voltado para inclusão 

social, tais como: 

 

Projeto Viver Bem a Maior Idade 

Proporcionar espaço de atuação para nossos alunos, relacionado ao 

acompanhamento de idosos é de extrema importância. Principalmente, os que se 

encontram institucionalizados 

O projeto de extensão Viver bem a maior idade é desenvolvido no âmbito 

do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Newton Paiva. O projeto tem por 

objetivo a melhoria das condições clínica, funcional e de qualidade de vida das 

idosas institucionalizadas. Este projeto objetiva, também, a avaliação 

gerontológica e fisioterápica para idosos, ministrar atividades físicas e 

conscientizar as idosas sobre a importância da atividade física orientada na 

prevenção das patologias mais comuns no idoso tais como: hipertensão arterial 

sistólica, diabetes, artrite, algias da coluna, etc. Visa, ainda, promover a 

conscientização e relaxamento corporal, fortalecer a musculatura do assoalho 

pélvico prevenindo os problemas intestinais e urinários, muito comuns no idoso, 

orientar postura adequada em atividade de vida diária, enfim, atividades ligadas a 

área de fisioterapia. 

Segue alguns parceiros onde são desenvolvidos os projetos: Asilos Frei 

Otto, Lar de idosos Clotildes Martins, Asilo Recanto Feliz São Francisco de Assis, 

e Clínica Conviver.  
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Projeto Cine Cidadania  

Este projeto, desenvolvido no curso de Psicologia, por meio da clínica, 

consiste na exibição de filmes no auditório do Campus Silva Lobo, para os 

pacientes do Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM) Regional Oeste. 

O projeto tem por objetivo promover a inclusão social e garantir e respeitar o 

direito dos portadores de saúde mental à cultura.  

Cuidar de pacientes não significa apenas medicá-lo, mas também dar 

suporte através do entretenimento. Assim, a organização do programa conta com 

a participação dos alunos do 5º. período do curso de Psicologia que, no decorrer 

da atividade, fazem observações e análises. Dessa forma, os alunos são 

convidados a exercer a cidadania dentro de um laboratório experimental.  

 

Gravidez na Adolescência: Um grande desafio para a Saúde Pública. 

Este projeto tem como objetivo principal sensibilizar os adolescentes da 

importância do sexo seguro para a prevenção de doenças e gravidez indesejada.  

Por meio do incentivo aos adolescentes quanto ao uso do preservativo 

durante as relações sexuais, assim como a utilização correta dos mesmos; do 

fortalecimento do poder de decisão da adolescente sobre a sua capacidade de 

negociação e recusa diante de comportamento de risco e não desejável; da 

promoção das atividades de educação e de informação dirigidas aos 

adolescentes e do ensino ao adolescente, noções sobre biologia reprodutiva 

atingimos os alunos nas escolas públicas. Com isto, acabamos por incentivar a 

escola a se envolver na educação sexual de adolescentes. 

O projeto é desenvolvido (pelos alunos do curso de Enfermagem, que 

estão cursando a disciplina “Assistência de Enfermagem na Prevenção, 

Promoção e Recuperação à Saúde”, sob a supervisão do docente e enfermeira 

responsável) por meio de atividades educativas, lúdicas e interativas como 

oficinas, jogos, teatros e sessões de cinema onde serão abordados os temas em 

questão, enfatizando a importância do comportamento responsável em relação a 
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prevenção de DST’s e gravidez na adolescência. São trabalhados conceitos 

como; plano de vida, família, vida profissional, para que desperte no adolescente 

uma consciência em relação ao futuro e a responsabilidade da vida adulta. São 

realizadas também reuniões em grupos separados por sexo, para que minimize 

os possíveis constrangimentos que impedem do adolescente tirar suas dúvidas.  

Será elaborada também uma “caixa de correio” que funcionará para que o 

adolescente, que ainda assim se sentir envergonhado, exponha sua dúvida por 

escrito e deposite nesse correio. Nesse momento, as questões levantadas pelos 

próprios adolescentes serão esclarecidas pelos envolvidos no projeto. 
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4- POLÍTICA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, PESQUISA E ESTÍMULO A 

PRODUÇÃO 

  

Ao considerar o tripé pesquisa, ensino e extensão, o Centro Universitário 

Newton Paiva, respeitando sua missão e atento aos seus princípios, estabelece 

que: 

 a pesquisa aplicada é parte integrante, tanto do ensino de graduação 

quanto do de pós-graduação; 

 os campos, as linhas e os projetos de pesquisa serão estabelecidos de 

acordo com critérios específicos de prioridade institucional e considerando 

as carências do mercado e da sociedade; 

 as linhas de pesquisa possibilitem o desenvolvimento de programas de 

iniciação científica em todos os níveis; 

 os estudos e as pesquisas desenvolvidos na instituição sejam  sistemática 

e periodicamente avaliados, como forma de garantir a qualidade e a 

excelência do ensino; 

 para o integral desenvolvimento da pesquisa, procurar-se-á estimular a 

fixação do docente, sensibilizando-os a estarem disponíveis para 

atividades paralelas às atividades de ensino; 

 para atender aos objetivos de realizar a pesquisa de forma consistente e 

com a qualidade, como a instituição exige, será necessária a busca de 

parcerias externas para viabilizar o desenvolvimento de projetos 

compartilhados, dentro das prioridades estabelecidas; 

 os resultados das pesquisas, respeitadas as possibilidades, sejam 

amplamente divulgados; 

 priorizar os projetos que além da consistência e relevância acadêmica, 

resultem em uma aplicação direta e envolvimento de um grande número de 

participantes docentes e discentes e com valor para a sociedade. 
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4.1 Programa de Expansão da  Iniciação Científica 

 

O Centro Universitário Newton Paiva criou o Programa de Pesquisa e 

Iniciação Científica em 1999, respeitando suas diretrizes para a formação superior 

que colocam ensino, extensão e pesquisa como suas funções essenciais. 

O Programa tem como objetivo oferecer ao corpo docente as condições 

necessárias para o desenvolvimento de pesquisa científica e de introduzir os 

alunos de graduação no universo da investigação científica, despertando neles a 

vocação científica, desenvolvendo seu senso crítico e sua capacidade de interferir 

criativa e positivamente na realidade. Além disso, buscava-se promover o maior 

envolvimento entre professores e alunos, por meio das orientações de pesquisa, 

contribuindo também com as atividades de ensino. 

A comunidade acadêmica do Centro Universitário Newton Paiva foi 

convidada a participar de forma colegiada na definição de um programa coerente 

com seu projeto político-pedagógico, voltado para o perfil educacional que essa 

instituição assume na sociedade, e com as novas demandas sociais, científicas e 

tecnológicas. 

Do ponto de vista administrativo, o Centro Universitário Newton Paiva, 

representado pelo seu Reitor e pelo Presidente da Entidade Mantenedora 

estabeleceu os princípios básicos a serem observados na elaboração de um 

modelo de programa que viesse a se desenvolver sob uma gestão democrática e 

participativa. 

Ficou estabelecido que a Iniciação Científica do Centro Universitário Newton 

Paiva deve: 

 

 Integrar-se às demais atividades do Centro Universitário; 

 Ser elaborada dentro de uma perspectiva de continuidade e constância; 

 Ter seus mecanismos de participação discutidos com a comunidade 

acadêmica; 

 Divulgar amplamente esses mecanismos, uma vez estabelecidos; 

 Prever uma remuneração justa para os pesquisadores; 



52 

 

 Garantir o acesso dos pesquisadores a equipamentos de laboratórios, a 

bibliografias específicas e a todo material de apoio à atividade de pesquisa 

em desenvolvimento; 

 Estabelecer um sistema de auto-avaliação que não se restrinja aos 

interesses burocráticos e que seja orientado por critérios acadêmicos 

negociados com os envolvidos no processo;  

 Ser reconhecido legalmente, vindo a fazer parte da política formal da 

Instituição e ser por ela ser amparado. 

 

As diretrizes assinaladas acima foram concretizadas com a aproximação 

entre a Iniciação Científica e os cursos de graduação, instituindo-se os seminários 

de pesquisa que apresentaram o resultado do andamento dos projetos a partir da 

comunicação dos relatórios quadrimestrais. 

Todas as pesquisas são submetidas a leitores críticos internos ou até 

mesmo a leitores críticos “ad hoc”. Em reuniões com os articuladores dos núcleos 

de pesquisa são discutidos os resultados dessa avaliação das pesquisas. 

O reconhecimento da Iniciação Científica foi estabelecido formalmente pelo 

Centro Universitário Newton Paiva, resultando no recebimento de amparo legal 

consubstanciado no apoio estratégico da FUNADESP – Fundação Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Superior Particular, e na garantia de fomento à  

pesquisa.  

A partir de 2010 todos os projetos inscritos passaram a ser avaliados por 

pesquisadores doutores externos à instituição. Nesse sentido, o apoio estratégico 

da FUNADESP – Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior 

Particular foi fundamental, pois a instituição provém às instituições parceiras um 

banco de consultores ad hoc de diferentes Instituições de ensino superior no 

Brasil para emitir parecer nos projetos.  

O Programa vem sistematicamente promovendo a mútua colaboração 

entre os pesquisadores das várias áreas do conhecimento e promove trabalhos 

interdisciplinares. Esses objetivos já vem sendo trabalhados pelo Programa desde 

a sua criação e nos últimos 3 anos consolidou-se o Evento “Encontro de 

Pesquisa” que acontece em conjunto com o Simpósio Anual do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário Newton Paiva. No Evento todas as 

pesquisas apresentam seus resultados para a comunidade acadêmica. O Evento 
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é também uma oportunidade de ampliar a sinergia entre ENSINO, PESQUISA e 

EXTENSÃO, pois muitos projetos de pesquisa realizam oficinas para oferecerem 

serviços à comunidade acadêmica baseando-se nos resultados obtidos durante a 

investigação científica. Só para citar um exemplo, o projeto de pesquisa intitulado 

“Efeito da Dança nos níveis de estresse de uma equipe de Saúde de um Hospital 

em Belo Horizonte”, passou a oferecer em todos os eventos da Iniciação 

Científica aulas de dança à comunidade acadêmica e a distribuir cartilhas de 

esclarecimento sobre formas de minimizar o estresse no trabalho. Os resultados 

dessa pesquisa podem ser consultados na Revista da Iniciação Científica que 

reúne os resultados das pesquisas. O Evento também promove oficinas para a 

elaboração de artigos científicos e de projetos para serem submetidos a Comitês 

de Ética em Pesquisa.  

 

A expansão do programa está modulada pelo crescimento da demanda de 

nossas matrículas, áreas de conhecimento aplicadas, da comunidade científica, o 

que será mantido nos próximos 5 anos, conforme demonstrativo abaixo: 

 

Perspectiva de Crescimento Quantitativo das Atividades de Pesquisa 
Ano 2013 - 2017 

 

Ano No de Projetos Nº Pesquisadores 

2013 17 34 

2014 20 40 

2015 24 48 

2016 28 56 

2017 28 56 

 

 

4.2 Programa de Estímulo a Produção Científica 

 

Todos os objetivos do Programa informados no Plano de Desenvolvimento 

Institucional têm sido sistematicamente perseguidos. Nesse sentido, em 2010 foi 

criado o Núcleo de Publicações Acadêmicas (NPA). Estão entre as atribuições do 

NPA: formalizar as produções acadêmicas do Centro através da solicitação de 

ISBN, ISSN, revisão de textos para publicação, elaboração de projeto gráfico e 

diagramação das revistas eletrônicas e impressas da Instituição, organização de 
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Anais de Eventos Científicos Institucionais e livros. O NPA presta também 

consultoria aos professores e alunos que pretendem publicar seus artigos em 

Revistas Científicas diversas. Também em 2010 foi publicada a Portaria 6 da 

Instituição que premia professores que publicam artigos científicos em Revistas 

com qualificação Qualis da CAPES e livros nas diversas áreas do conhecimento. 

A portaria também prevê auxílio para a participação de docentes e discentes em 

eventos científicos para apresentação de trabalhos desenvolvidos no Centro 

Universitário Newton Paiva. 

 

 

4.3 Programa de Incentivo a Pós-graduação 

 

Preparar os alunos para os programas de pós graduação é também um 

dos objetivos da Iniciação Científica. Vários alunos que participaram dos 

programas da iniciação científica ingressaram em cursos de pós-graduação por 

incentivo dos seus orientadores.  

Também contemplando esse objetivo a coordenação do Programa vem, 

desde 2012, divulgando para os alunos a importância da Iniciação Científica para 

a participação no Programa Ciência Sem Fronteiras, que oportuniza aos alunos 

da graduação realizar parte de seus estudos em Universidades de renome no 

Exterior. Um dos critérios para a homologação da candidatura do aluno inscrito no 

Programa Ciência Sem Fronteiras é participar ou ter participado de Programa de 

Iniciação Científica. Em abril de 2012 a coordenação de Iniciação Científica aderiu 

ao Programa Ciência Sem Fronteiras e, desde então, a procura dos alunos da 

Instituição tem sido crescente. Nos últimos editais do Programa Ciência Sem 

Fronteiras (segundo semestre de 2012) houve a inscrição de 58 alunos do Centro 

Universitário Newton Paiva. O resultado desta chamada está previsto para Abril 

de 2013.  
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5- POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

No Centro Universitário Newton Paiva, a política de recursos humanos 

fundamenta-se em princípios gerais, comuns a todo o quadro de pessoal, e 

específicos, próprios a cada uma das categorias de trabalhadores da instituição. 

 

Os princípios gerais compreendem: 

 Valorização do empregado em função da atividade que desenvolve e como 

pessoa humana 

 Melhoria do convívio interpessoal baseada no aperfeiçoamento das 

relações de trabalho, de modo a possibilitar o clima e o ritmo adequado ao 

desenvolvimento das funções universitárias; 

 Proporcionar a todos o conhecimento efetivo do significado e dos objetivos 

da Instituição, a fim de permitir a cada empregado o entendimento do papel 

que lhe cabe desempenhar, bem como o significado desta para a 

comunidade onde se insere; 

 Fortalecimento do trabalho em equipe; 

 Incentivo à qualificação crescente dos funcionários, tendo em vista a 

assimilação constante e a prática das competências essenciais do Centro 

Universitário; 

 Aplicação de requisitos mais rigorosos na seleção e admissão de pessoal, 

de modo a transformar o momento de ingresso na Instituição, no primeiro 

instrumento de melhoria da qualidade do recursos humanos. 

 Maior exigência de qualidade no desempenho das atividades funcionais de 

todo o pessoal; 

 Avaliação permanente do trabalho desenvolvido. 

 

Os princípios específicos são: 

 

a) em relação ao corpo-docente: 

 Incentivo à maior titulação e capacitação dos professores; 
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 Adaptação do regime de trabalho docente ao exercício do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

 

b) em relação ao corpo técnico-administrativo: 

 Estímulo à especialização e profissionalização do pessoal técnico-

administrativo.  

 

 

5.1 Programa de Qualificação Docente 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional apresentado, o 

Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira sempre teve presente a preocupação com 

a questão dos recursos humanos de sua mantida. Com a transformação em 

Centro Universitário essa preocupação fortaleceu-se proporcionando a adoção de 

ações mais consistentes e adequadas, a partir da criação de um sistema de 

carreira para os professores e da área de Recursos Humanos. Essa área passou 

a coordenar o desenvolvimento e a implementação de ações, voltadas à 

capacitação e ao treinamento do pessoal técnico-administrativo, e a cuidar dos 

processos de seleção e admissão aos quadros da IES.  

Estabelecidas essas diretrizes foram adotadas providências destinadas a 

assegurar o cumprimento dessa política, dentre as quais se destacam: 

Implantação do Plano de Carreira de Magistério; Reorganização do Plano de 

Cargo e Salários; Definição e implantação de programas de capacitação docente; 

Revisão do regime de trabalho dos professores; Estabelecimento de treinamento 

para o pessoal técnico-administrativo; Melhoria das condições de trabalho e da 

infraestrutura física. 

Em 2009, o Plano de Carreira Docente foi homologado por órgão do 

Ministério do Trabalho e Emprego e está implementado e difundido na 

comunidade acadêmica. 

Com o intuito de incentivar os professores a buscarem recursos externos 

para pesquisa, foi colocado no último edital de chamada de projetos de Iniciação 

Científica que professores que tiverem projetos financiados por Agências de 

Fomento à Pesquisa poderão dedicar parte das suas horas na Instituição à 

execução de tais projetos, sem perdas de salários, assim como terem alunos com 
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bolsas de Iniciação Científica, providas pela instituição para trabalharem nos 

projetos. 

A coordenação do Programa busca sempre ter conhecimento daqueles que 

participam como colaboradores dos projetos como forma de manter um 

intercâmbio entre pesquisadores. 

Foi criado em 2010, na página da Instituição o link “Oportunidades”. Nele o 

professor acessa os principais editais de agências de fomento à pesquisa aos 

quais pode concorrer. Além disso, passou a ser responsabilidade do coordenador 

da Iniciação Científica cadastrar e manter atualizado o cadastro da Instituição nas 

Agências de Fomento, especialmente a FAPEMIG (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais), principal órgão de fomento à pesquisa no 

Estado de Minas Gerais. 

 

5.2  Programa de Apoio a Atuação Docente 

 

O Centro de Excelência para o Ensino é constituído por profissionais da 

pedagogia, que promovem, por meio de ações focadas nos processos didático-

pedagógicos, a melhoria da aprendizagem. Orienta-se pelas seguintes premissas: 

 

o Assessoria ao Núcleo Acadêmico, aos coordenadores nas suas 

especificidades, apoio didático-pedagógico aos professores por meio de 

atendimentos diários bem como oficinas, seminários temáticos  e fórum 

de discussão concernente à prática pedagógica; 

o Orientação aos alunos ao longo da graduação, quanto à organização de 

sua trajetória acadêmica por meio de projetos que agreguem valor para a 

sua formação e os integrem à vida universitária; 

o Espaço pedagógico, onde os docentes podem aprofundar seus 

conhecimentos didáticos, sistematizar práticas, refletir e buscar 

possibilidades de atuação como educador; 

o Busca constante da melhoria da qualidade do ensino para os discentes e 

docentes do Centro Universitário Newton Paiva, com foco no estudo, no 

questionamento, no intercâmbio de experiências, no crescimento 

profissional, na pesquisa e no diálogo interdisciplinar. 
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O Centro de Excelência para o Ensino elabora seu planejamento de 

atividades a serem desenvolvidas ao longo do semestre, alinhado aos 

procedimentos de avaliação e metas institucionais, contribuindo para a qualidade 

do ensino, a indissociabilidade da teoria - prática e a empregabilidade. 

O trabalho realizado pelas pedagogas do Centro de Excelência para o 

Ensino vai desde o monitoramento do Projeto Pedagógico, dos cronogramas, dos 

planos de ensino, dos manuais dos cursos, das equivalências, da Avaliação 

Institucional e Acadêmica, da Reforma Curricular; incluindo a participação nas 

reuniões de professores, legitimando as normas institucionais, nas reuniões de 

Líderes de Turma e Colegiado de Curso, nas Bancas de Seleção Docente e 

Bancas de Apresentação de Monografia e TCC, até o trabalho de formação 

continuada, desenvolvido com os docentes por meio dos Diálogos Pedagógicos, 

de caráter reflexivo e prático e a capacitação discente, por meio das oficinas e 

palestras de cunho formativo. 

Nessa premissa, a elaboração dos Projetos Pedagógicos dos cursos 

consiste numa construção coletiva, com a participação efetiva do coordenador do 

curso, das pedagogas, dos professores das áreas de conhecimentos específicos 

e consequente aprovação pelo colegiado do curso. 

 

 

5.3 Projeção da evolução do corpo docente – 2013 / 2017 

 

Entre 2008 e 2012, o Centro Universitário Newton Paiva realizou grandes 

investimentos em recursos humanos para as atividades fim da instituição. 

Em relação ao corpo docente o esforço institucional foi dirigido tanto no 

sentido de garantir uma expansão qualitativa com base no recrutamento de 

pessoal qualificado e experiente, quanto no de ampliar o índice de dedicação 

docente, mediante o recurso da utilização crescente dos regimes de trabalho em 

tempo parcial e em tempo integral. 

Como resultado o Centro Universitário Newton Paiva conta hoje com um 

corpo docente que é constituído por 72,1% de mestres e doutores. Dos 428 

docentes contratados, 58 têm o título de Doutor, 251 o de Mestre e 119 são 

Especialistas. 
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Quanto à jornada de trabalho, dos 428 docentes hoje contratados pelo 

Centro Universitário Newton Paiva 37,3% tem contrato de tempo parcial e de 

tempo integral, (20,3% em regime integral e 17,3% em regime parcial), com o que 

a instituição atende e supera as exigências a esse respeito fixadas pela legislação 

educacional brasileira. 

 

CORPO DOCENTE - 
2013/1 

      

Titulação  H P I Total %  
Graduados G    0 0,0  
Especialistas E 90 13 16 119 27,8  
Mestres M 150 47 54 251 58,6 72,10% 
Doutores D 27 14 17 58 13,6  

Total  267 74 87 428   

%  62,4 17,3 20,3    

   37.3%     

 

 

 
A situação atual evidencia um nítido progresso alcançado pela Instituição 

em termos de titulação e regime de trabalho docente, graças às providências 

adotadas, quando o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira assumiu a 

determinação de fortalecer e aperfeiçoar a política de recursos humanos, de 

modo especial quanto ao corpo de professores. 

 

A partir da análise da composição do corpo docente existente, e levando-se 

em conta o planejamento da expansão da oferta de novos cursos, foram definidas 

as projeções do crescimento quantitativo global e do nível de qualificação do 

corpo docente para o período 2013 / 2017.    

O crescimento meramente quantitativo do corpo docente foi estimado 

levando-se em conta, além do crescimento projetado do corpo discente e do 

número de cursos, o propósito institucional de privilegiar contratações docentes 

em regimes de tempo integral e de tempo parcial. 
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Crescimento do Corpo Docente 

2013 / 2017 

Ano Docentes 

2013 428 

2014 449 

2015 471 

2016 494 

2017 518 

 

Quanto à ampliação do nível de qualificação do corpo docente, o Centro 

Universitário, no período de 2008/2012, alcançou sua meta de mais de 70% dos 

professores com titulação de mestre e doutor. Agora a meta se consolida para a 

conquista de 20% de todo o seu professorado ser possuidor de título de doutor. 

 

Expansão Percentual das Categorias de Titulação 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Especialistas 27,8 26 25 22 22 

Mestres 58,6 58 58 58 58 

Doutores 13,6 16 17 20 20 

 

Expansão Percentual do Regime de Trabalho 

 

Com base nos resultados até agora obtidos, o Centro Universitário Newton 

Paiva estabeleceu uma projeção de distribuição de seu corpo docente pelos 

diferentes regimes de trabalho para os próximos anos, os quais estão expostos no 

quadro seguinte. 

Essa projeção leva em conta a realidade financeira da instituição, para que 

possa ser a mais realista possível, procurando atender às exigências de seus 

cursos – atuais e previstos – de graduação e de pós-graduação, e buscando 

garantir uma efetiva disponibilidade de pessoal docente para a manutenção e o 

incremento das atividades de pesquisa e de extensão e prestação de serviços. 
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 2013 2014 2015 2016 2017 

Horista 62,4 60 58 55 52 

Parcial 17,3 19 21 24 26 

Integral 20,3 21 21 21 22 

  

Quanto ao acompanhamento do trabalho docente, o Centro de Excelência 

para o Ensino, constituído por uma equipe de pedagogas, tem como principal 

objetivo o apoio e assessoramento pedagógico aos segmentos docente, discente 

e coordenações de curso no processo ensino e aprendizagem, com vistas à 

garantia e permanência da excelência na qualidade do ensino. 

 

5.4  Programa de Qualificação do Corpo Tecnico-Administrativo 

 

Com o intuito assegurar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano 

de Desenvolvimento Institucional, a Instituição rediscutiu suas políticas de 

Recursos Humanos, que nunca podem ser consideradas concluídas, tendo em 

vista as constantes mudanças ocorridas no tecido social e, também, 

considerando o reflexo da evolução tecnológica que, cotidianamente, nos 

oferece novos insumos e desafios. Todas as perspectivas de Gestão de 

Pessoas, sob o ponto de vista estratégico foram reavaliadas para o corpo 

técnico-administrativo de forma abrangente, considerando os recursos 

humanos como ativo mais importante na realização das funções acadêmico 

sociais da Instituição. 

 Dessa forma, novas políticas serão desenhadas, visando à aproximação da 

realidade da Instituição à premissa estabelecida, a qual apregoa um “modelo 

de gestão profissional”, orientado a resultados, mas voltado às pessoas. Para 

implantação das novas políticas voltadas para o corpo técnico-administrativo, 

também a estrutura do Setor de Recursos Humanos foi reavaliada, com o 

intuito de ampliar sua atuação na promoção de ações que qualifiquem os 

colaboradores do Centro mediante treinamento para desenvolver as 

habilidades profissionais, e capacitação permanente para as funções de que 

desempenham.  
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6- POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE 

 

A política institucional de ensino do Centro Universitário Newton Paiva tem 

como eixo central de trabalho a ênfase no binômio professor/aluno. Por meio de 

uma série de projetos e ações que visam aprendizagens significativas por parte 

do alunado, a instituição trabalha com dois focos: a capacitação em serviço dos 

docentes e a formação acadêmica, científica e cultural dos discentes. 

Em se tratando do discente, especificamente, a Newton Paiva acredita que 

é necessário cercá-lo de toda uma rede de atenção tendo em vista a sua 

formação global, para além da formação técnica e científica. 

Neste sentido, a instituição cria novas estruturas de apoio aos discentes, 

bem como implementa programas e projetos que, somados a práticas 

pedagógicas inovadoras em sala de aula, contribuem para a efetivação do 

compromisso institucional de excelência na formação acadêmica e profissional 

dos graduandos.  

 

 

6.1 Programa de Apoio ao Desenvolvimento Acadêmico do Discente 

 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional apresentado, a 

partir de 2010 foi concretizada a criação e/ou consolidação de programas de 

apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes, atendendo à demanda de 

fortalecimento da formação humana e profissional do aluno. Nesse contexto 

surgem, gradativamente, os programas institucionais. 

 

6.2 Programa de Nivelamento. 

 

Com a finalidade de dar suporte às necessidades de aprendizagem dos 

ingressantes, o Centro Universitário Newton Paiva instituiu o Programa 

Institucional de Nivelamento. Este programa oferece oficinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Informática, Física e Química. 
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6.3 Programa de Formação de Líderes de Turma. 

 

Este programa tem como objetivo principal contribuir na formação 

profissional dos alunos que atuam como líder de turma, de forma que possa 

agregar a essa função, atitudes necessárias de um gestor - líder. Além, é claro, 

de representar o corpo discente em reuniões junto à Coordenação de seu curso e 

em outras ações demandadas, levando sugestões, questionamentos e/ou 

posicionamentos da maioria dos acadêmicos de sua turma; informar ao corpo 

discente o resultado destas reuniões e ser o elemento de ligação entre a 

Administração geral e do curso, o colegiado docente e a turma que representa. 

 

6.4 Programa Rede de Estágios e Empregos 

 

Um dos compromissos do Centro Universitário Newton Paiva é promover 

ações com o intuito de possibilitar o desenvolvimento da empregabilidade e o 

sucesso profissional de seus alunos e ex-alunos.  

Em 2005, cria a Rede de Estágios e Empregos, com o objetivo aumentar 

os serviços e de possibilitar vantagem competitiva aos alunos e ex-alunos, 

facilitando sua inserção no mercado de trabalho, favorecendo o suporte 

necessário ao desenvolvimento e capacitação dos alunos e ampliando as 

possibilidades de sucesso na carreira profissional em consonância com o 

mercado de trabalho, metas pessoais, habilidades, competências e 

potencialidades. 

Com mais de 24 anos divulgando oportunidades de estágio e emprego, a 

Rede de Estágios e Empregos tornou-se um referencial no meio acadêmico e no 

mercado de trabalho, oferecendo em média mais de 300 vagas de estágios e 

empregos, por mês, programas de trainee e concursos. Em 2012, por meio da 

Rede, 2.012 empresas ofertaram 5.664 vagas de empregos e 8.281 vagas de 

estágios.  

Com um crescimento significativo devido ao potencial de nossos alunos e 

ex-alunos e da qualidade dos serviços oferecidos, tornou-se o canal de 

relacionamento entre os alunos e as empresas, firmando parcerias e 

concentrando esforços para trazer cada vez mais oportunidades.  
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6.5 Projeto Adole-Ser sem Drogas. 

 

Projeto que visa orientar e informar o adolescente sobre as drogas lícitas e 

ilícitas por meio de palestras, oficinas e atividades diversas. É desenvolvido em 

escolas de Ensino Médio e Fundamental e destina-se aos cursos de licenciatura 

da Instituição. 

 

O apoio a participação do corpo discente em eventos ocorre durante todo o 

semestre letivo. O Centro Universitário Newton Paiva, cria toda a ambiência e 

investimentos necessários para a realização de trabalhos interdisciplinares, 

pesquisa de campo, visitas técnicas, seminários, palestras e tantas atividades 

necessárias para a boa condução prática do curso. 

Quanto à produção acadêmica a Instituição incentiva a produção e divulgação de 

trabalhos científicos realizados pelos professores e alunos. Vale ressaltar, a 

relevância que o Centro dá à prática de atividades de indissociabilidade do 

ensino-pesquisa-extensão, como projetos de Iniciação Científica, projetos de 

extensão, estágios dos núcleos e centros e a eventos científicos externos. 
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7- POLÍTICA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

O Centro Universitário Newton Paiva adota como Política Institucional para 

a Educação a Distância – EAD – o acompanhamento da crescente necessidade 

do aprendizado continuado. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

 Ampliar a cultura da EAD e da utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC nos espaços formadores internos; 

 Oferecer atividades complementares, equalização, dependência de 

disciplinas, entre outras; 

 Adequar os projetos pedagógicos para a utilização de EaD, como 

alternativa curricular; 

 Possibilitar a implementação de programas de qualificação docente, 

técnicos administrativos e pedagógicos; 

 Utilizar a diversidade de mídias e tecnologias para o melhor 

aproveitamento da comunicação, adequando-se às novas metodologias no 

processo de aprendizagem;  

 Incentivar as parcerias com órgãos e/ou instituições;  

 Possibilitar a maior interação curricular entre os Cursos no processo 

acadêmico. 

 

Ao considerar os objetivos estratégicos que norteiam sua atuação no ensino a 

distância, estabelece como finalidades precípuas de sua atuação: 

 

 Oferecer, prioritariamente, disciplinas curriculares de seus cursos 

presenciais atendendo a legislação vigente (Portaria do MEC 4.059/2004); 

 Oferecer programas que visem cursos de licenciatura, e de gestão; 

totalmente a distância utilizando-se da internet como meio.  
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7.1 Programa de Educação a Distância  

 

 O Centro Universitário Newton Paiva, engajado na proposta de 

reformulação do ensino e educação, introduziu desde 1998, em suas políticas e 

diretrizes a modalidade de educação a distância, comprometendo-se com o 

processo de democratização e acesso à educação por intermédio dessa 

modalidade e seus multimeios tecnológicos 

 Em 2004, por meio da Portaria Ministerial nº4.425, recebeu o 

credenciamento para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e no 

primeiro semestre de 2006 o credenciamento para oferta ampla de cursos na 

modalidade a distância (Portaria Ministerial n° 1064). 

 A partir do credenciamento deu-se início aos cursos de Graduação 

Tecnológica com a abertura das primeiras turmas dos cursos Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Comercial (Representações Comerciais); Curso Superior 

de Tecnologia em Gestão Comercial (Varejo) e Curso Superior de Tecnologia em 

Negócios Imobiliários e, posteriormente, graduação tradicional, com a criação dos 

cursos de Administração – bacharelado, Letras e Pedagogia – licenciatura, e 

Tecnólogo em Processos Gerenciais. 

   De acordo com as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Ins 

titucional 2008/2012, a oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato- 

sensu, bem como os superiores tecnológicos de formação específica na 

modalidade a distância têm como proposta a atuação, em um primeiro momento, 

no Estado de Minas Gerais, em que a Instituição conta com tradição e o 

reconhecimento de suas competências para promover com qualidade ofertas na 

modalidade de EaD. 

Tendo como objetivo principal a expansão das ofertas para graduação, 

licenciaturas e pós-graduação, considerando a crescente demanda para os 

cursos oferecidos na modalidade a distância, faz-se necessário, ainda, no 

exercício fiscal de 2012, apresentar um projeto para expansão e, logo, incremento 

das ofertas em EaD. A experiência adquirida nos últimos anos, bem como 

conhecimentos acerca dos processos didáticos pedagógicos, técnicos e 

administrativos para conduzir com excelência as ofertas em Educação a Distância 
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serão insumos essenciais para o desenvolvimento do projeto de expansão das 

ofertas, denominado inicialmente, projeto EaD31. 

  O Projeto EaD31 traz como objetivo principal a ampliação dos cursos e 

ofertas a distância, em que terá como área de atuação o Estado de Minas Gerais, 

em especial, com vistas a atender as cidades vizinhas a capital mineira que 

respondem através do DDD 31, e que encontram-se dentro de um raio de alcance 

para até 150 quilômetros de distância. Com isso, a meta é atingir um público-alvo 

que, inicialmente, resida nas cidades adjacentes e, que tenham condições de 

deslocamento fácil e acesso ao polo credenciado para os encontros avaliativos.  

  De acordo com as metas de desenvolvimento institucional, o projeto EaD31 

abriga, ainda, um programa de oferta para educação corporativa, em que 

devemos considerar a abertura de cursos de curta duração, treinamento, 

capacitação e extensão para profissionais de diversas áreas do conhecimento, 

em parceria com outras instituições, bem como empresas contratantes.  

  Posteriormente, após a consolidação dos programas citados, considerando 

a abrangência e desenho do escopo logístico, o projeto tem por objetivo estender 

a oferta para todo o país, inclusive de cursos de graduação tradicional e 

licenciatura, firmando contrato para operações compartilhadas de EaD com outras 

Instituições parceiras, contando com o suporte dos polos parceiros. 

 

7.2 Gestão da Educação a Distância 

 

 

Para promover as ofertas em EaD, de forma planejada e assessorada por 

procedimentos de gestão, é interessante que aconteça uma evolução dos 

modelos tradicionais de ensino e de outras formas tecnicistas para abordagens 

mais participativas e interativas na modalidade a distância. Desse modo, é 

importante investir em um núcleo ou centro de apoio para EaD.  

A implantação da Unidade de Educação a Distância – EAD foi instituída em 

2003, sendo, inicialmente, identificada como Newton Paiva Virtual para atender as 

demandas dos cursos a distancia promovidos pela IES.   Contudo, considerando 

a evolução e crescimento da modalidade, foram feitos investimentos estruturais e 

gerenciais com vistas a proporcionar por meio de processos de gestão, o 

crescimento para as ofertas em EaD. Todavia, apenas a implantação de uma 
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unidade de negócios não deve ser entendida como garantia de sucesso, é preciso 

gerenciar e acompanhar sistematicamente os trabalhos, em que os papeis e as 

competências são essenciais para o corpo técnico administrativo.  

Por isso, faz-se necessário ter uma visão sistêmica acerca dos processos, que 

exigem certas competências e responsabilidades, em que podemos mencionar 

atividades essenciais, a saber: 

 Estabelecer a estrutura central e o planejamento estratégico para atingir o 

público-alvo; 

 A estruturação dos polos, a logística de encontros e a escolha dos 

parceiros; 

 A capacitação técnica, pedagógica e científica dos profissionais ligados à 

EAD; 

 O gerenciamento das equipes de produção de mídias e material didático; 

 A sugestão de políticas tecnológicas institucionais;  

 O acompanhamento da plataforma de navegação, o gerenciamento do 

banco de dados e o suporte técnico, operacionalmente voltado ao apoio do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 
Os processos de gestão, de natureza acadêmica e administrativa da Unidade 

de EaD, estão em consonância com o modelo de gestão empregado e as 

determinações e orientações institucionais, bem como encontram-se alinhados 

com os projetos da instituição e pedagógico dos cursos. 

 

 

 
7.3 Cenário da Educação a Distância 

 
A construção de ambientes em Educação a Distância busca promover 

experiências de aprendizagem. Nesse sentido, tanto o processo de ensino-

aprendizagem quanto o de produção tem por objetivos: 

a) promover competências de ordem teórico-prática, mediadas pelo uso de 

multimídias integradas; 

b) refletir nas práticas, quando na capacitação de professores/autores, as 

ações interdisciplinares que demandam por processos que contemplem 
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dimensões como interatividade, cooperação, promoção da autonomia, da 

cognição e da metacognição; 

c) instigar os professores/autores a assumir papéis de “webmaster”, de 

promotores de espaços de navegação, de estimuladores e provocadores no uso 

de espaços hipertextuais, de uso de espaços interativos, ao mesmo tempo em 

que eles mesmos aprendem a usá-los cada vez com maior competência. 

 
Entretanto, esse trabalho só se atualiza se constituído por espaços 

intersubjetivos, com equipes de múltiplas disciplinas, nas quais se incluem 

coordenadores de área, pedagogos, coordenador de produção, 

professores/autores, programadores visuais, web designers, equipe instrucional, 

profissional da área de comunicação (áudio/vídeo), além dos tutores. Todos 

voltados à construção desses ambientes de aprendizagem virtuais (AVA), 

buscando garantir a aprendizagem do aluno. 

No caso da Unidade de Ensino a Distância, em uma dinâmica processual, a 

constituição de ambientes de aprendizagem virtual – AVA contempla a formação 

de uma equipe interdisciplinar. Nessa equipe, inclui-se, da mesma forma, a 

instituição de formatações de materiais, conteúdos, processos, ferramentas, 

avaliações e monitoramento. 

 

 

7.4 Metodologia de ensino-aprendizagem  

 

A metodologia adotada para os cursos de graduação a distância constitui-se 

da articulação entre diferentes momentos de formação cujo foco principal é o 

desenvolvimento da aprendizagem, tendo como pressuposto a construção do 

conhecimento por meio da interação entre os diferentes atores do processo 

educativo que formam a comunidade de aprendizagem: coordenador de 

curso/tutor-professor/discente; discente/discente; discente/material didático; 

discente/pesquisa; tutor-professor/discente/equipe de apoio pedagógico e 

tecnológico (auxiliares pedagógicos e monitoria). Sob essa concepção, o princípio 

metodológico que norteia as estratégias didáticas das interações se pauta no 

desafio de solucionar problemas e de compartilhar o conhecimento construído a 

partir da relação dialógica entre os aprendizes.  
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Para o desenvolvimento dos conteúdos que integram a organização 

curricular do curso e/ou outras de enriquecimento utilizam-se as ferramentas 

disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem – AVA. Cada ferramenta 

proporciona o diálogo do professor/tutor com o(a) aluno(a), que por meio de uma 

mensagem lhe informa a atividade a ser executada. A cada semana, os alunos 

acessam as informações e participam das atividades, expondo suas ideias, 

discutindo e construindo junto com os colegas o conhecimento naquela unidade 

de estudo. Para tanto, autores/tutores, professores/tutores, discentes e suporte 

administrativo-pedagógico são capacitados e preparados para desenvolverem 

suas atividades nessa modalidade de ensino, utilização da Internet, por meio do 

ambiente virtual.  

O material didático, construído por professores qualificados, é 

disponibilizado ao discente por meio de material web e mídia digital, cujo 

conteúdo é oferecido no ambiente virtual de aprendizagem e entregue em CD no 

dia do primeiro Encontro Presencial, além disso, este material é impresso e 

disponibilizado para os alunos na biblioteca do polo.  

Os professores/tutores são orientados a adotar a abordagem 

sociointeracionista para o desenvolvimento dos conteúdos propostos nos Planos 

de Ensino das disciplinas, entendendo que ela facilita a implementação de 

diversas estratégias didáticas e de metodologia apropriadas para o trabalho no 

ambiente virtual de aprendizagem – AVA. É necessário ainda, desenvolver em 

cada disciplina, atividades interativas, que promovem a colaboração, a reflexão e 

a aprendizagem significativa, permitindo atuação sintonizada com o perfil exigido 

do tutor para atuar no ambiente virtual. 

Os conteúdos evidenciam o caráter interdisciplinar dos eixos que compõem 

a estrutura curricular e embora a oferta das disciplinas sigam uma dada 

sequência, ao discente é oferecida a flexibilidade na escolha das disciplinas 

curriculares, o qual conta com o apoio da Coordenação de Curso e do suporte 

das Secretarias do Polo e Administrativa. 

Os conteúdos de cada Plano de Ensino são disponibilizados no Cronograma 

de Atividades, na Pasta Material de Referência e através da ferramenta Avisos, os 

professores/tutores informam, gradativamente, ao(a) aluno(a) o material a ser 

consultado para execução das atividades previstas para determinada unidade de 

estudo, disponibilizado na Ferramenta Ensino/Pasta Material de Referência. 
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Ainda, durante o desenvolvimento do conteúdo de cada disciplina, os docentes 

devem discutir nas salas multimídias e fóruns temas interessantes para 

aprofundamento de estudos, apresentando sugestões de leituras complementares 

em links de interesse para uso das ferramentas metacognitivas selecionadas para 

navegação no ambiente.  As estratégias didáticas que orientam a abordagem 

pedagógica dos conteúdos estão sistematizadas no Cronograma de atividades e 

o(a) aluno(a) tem a oportunidade de conhecê-las consultando o planejamento do 

professor/tutor para programar seu tempo de estudo e de participação na 

atividade. Assim, eles podem planejar: 

 a leitura dos textos disponibilizados pelos professores para discussão 

em fóruns; 

 a participação nas salas multimídia para ambientação, para discussão 

das unidades de  estudos e/ou temas; 

 a participação no fórum conceitual, planejado por temas pelos 

professores, em todas as disciplinas;  

 a participação nos trabalhos em grupo; 

 a realização de pesquisas de textos para aprofundamento de estudos; 

 a avaliação da aprendizagem e do curso no AVA. 

 

A tutoria, com apoio da Coordenação de Curso, da equipe da Unidade de 

Educação a Distância e da monitoria, oferece acompanhamento e suporte 

pedagógico e tecnológico ao discente, utilizando as ferramentas tutor e monitoria, 

disponíveis na plataforma, propiciando segurança no desenvolvimento das 

atividades de autoaprendizagem e interaprendizagem.  

A plataforma de apoio é utilizada com vista ao trabalho articulado entre 

teoria/prática e processo individual/coletivo, favorecendo a construção e a 

reconstrução do conhecimento. Para o ensino teórico, os professores tutores 

contam com o ambiente virtual de aprendizagem, utilizando a sala multimídia para 

expor de forma dialogada os conteúdos programáticos em diferentes níveis de 

abordagem e com diferentes estratégias didáticas. São utilizados procedimentos 

de pesquisa, estudos dirigidos, exercícios propostos por atividades que seguem 

um cronograma desenvolvido especialmente para cada disciplina, mas que estão 

em sintonia com o Calendário Institucional. As tecnologias digitais e as mídias 
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integradas se encaixam no propósito de oferecerem novas formas de acesso à 

informação, aos estilos de pensar e às dinâmicas envolvidas no processo de 

aprendizagem, evidenciando o compromisso com a educação de qualidade. 

 

 

7.5 Tutoria e Monitoria 

 
A tutoria é realizada por professores qualificados em cada uma das áreas de 

conhecimento, os quais após receberem formação para utilizarem o ambiente 

virtual de aprendizagem, ministrado pela Unidade de Educação a Distância, 

contam, ainda, com um acompanhamento sistematizado da equipe pedagógica e 

tecnológica, apoio logístico, técnico e gestão dos processos de monitoria. Além 

disso, o professor/tutor participa de encontros para avaliação e intervenções no 

decorrer do processo de ensino-aprendizagem. No decorrer do processo ensino-

aprendizagem o Tutor conta com o apoio do coordenador de curso e Assessores 

pedagógicos para enriquecer suas aulas tanto no portal (sala multimídia), como 

nos encontros presenciais. São realizadas as reuniões de professores e de 

colegiado sempre que necessário com o propósito de avaliar qualitativamente o 

trabalho que é desenvolvido, bem como redimensionar a prática caso seja 

necessário.  

 

A monitoria, juntamente com o professor da disciplina, atua com a finalidade 

de apoiar o(a) aluno(a) e assessorá-lo(a) nas dúvidas e inseguranças diante do 

ambiente virtual de aprendizagem, da organização do Curso e do material. 

 

A estrutura de monitoria visa à garantia do suporte constante das seguintes 

formas: 

a) correio eletrônico – Faz-se uso dos endereços de e-mails:  

monitoria@newtonpaiva.br e virtual@newtonpaiva.br  para atendimento de 

monitoria técnica e pedagógica; 

b) telefone – o atendimento por telefone faz uso de um formulário de controle 

para sistematização e posterior avaliação do FAQ (dúvidas mais 

constantes); 

mailto:monitoria@newtonpaiva.br
mailto:virtual@newtonpaiva.br
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c) presencial – atendimento realizado nas dependências da Unidade de 

Educação a Distância, de segunda à sexta-feira, no horário comercial, por 

pessoal capacitado a responder a dúvidas pedagógicas e técnicas. O 

discente é orientado quanto às características da Educação a Distância e 

quanto: 

 aos direitos, deveres e atitudes de estudo a serem adotados; 

 ao curso escolhido; 

 à caracterização dos equipamentos necessários ao desenvolvimento 

do curso; 

 à utilização das ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem 

adotadas ; 

 ao cronograma, períodos/locais de presença obrigatória, orientação 

de estudo; 

 ao sistema de acompanhamento e avaliação, bem como todas as 

orientações que lhe darão segurança durante o processo de 

aprendizagem. 

 

Todo contato, seja via telefone ou e-mail, é realizado de forma dinâmica, 

pois ele é focado como uma área estratégica no desenvolvimento e no sucesso 

do curso a distância. A agilidade em identificar necessidades dos alunos, detectar 

problemas e buscar soluções rápidas visa a garantir a eficácia dos processos de 

monitoria, para atingir seus objetivos.  

 
7.6 Acompanhamento pedagógico 

 
O acompanhamento pedagógico acontece em todas as etapas do processo 

educativo que vai desde a preparação do Projeto Pedagógico do Curso, passando 

pela organização dos Planos de Ensino, construção do material didático, das 

atividades avaliativas e trabalhos interdisciplinares, até o acompanhamento do 

professor/tutor e discente, no tocante à utilização do ambiente virtual de 

aprendizagem, e monitoramento do desenvolvimento acadêmico dos discentes, 

desde o processo de seleção até a conclusão do curso e inserção no mercado de 

trabalho. 
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Esse processo é realizado pelas Coordenações, professores do Curso, 

membros do Colegiado, professores membros do Núcleo Docente Estruturante – 

NDE, pela equipe de assessoria pedagógica, juntamente com um grupo de 

auxiliares de tutoria, formando, assim, uma equipe multidisciplinar que 

intencionam promover e auxiliar o bom desenvolvimento acadêmico. Em todas as 

atividades estabelecidas no projeto e desenvolvidas no Curso, haverá efetiva 

atuação no acompanhamento e na intervenção pedagógica com foco na 

aprendizagem e na inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, ou daqueles que venham apresentar alguma dificuldade durante o 

processo de formação. Busca-se desse modo, estar atento às demandas do 

alunado para oferecer o apoio necessário ao seu pleno desenvolvimento.  

A Unidade de Educação a Distância do Centro Universitário Newton Paiva 

conta ainda com uma equipe de auxiliares preparados para oferecer apoio ao 

discente com dificuldade no uso das ferramentas do ambiente virtual, 

incentivando a utilização delas por meio da busca da autonomia e da criatividade 

para a criação do espírito de liderança e da visão holística na educação e dos 

processos pedagógicos. 

 
 

7.7 Integração no Ambiente de Aprendizagem 

 
A plataforma de Learning Management System – LMS é utilizada com vistas 

ao trabalho articulado entre teoria/prática e processo individual/coletivo, 

favorecendo a construção e a transmissão de conhecimentos, amparado pelas 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s. As tecnologias digitais e as 

mídias integradas se encaixam no propósito de oferecerem novas formas de 

acesso à informação, aos estilos de pensar e às dinâmicas diversificadas. 

A Unidade de Educação a Distância fomenta a parceria com o grupo 

Educacional Positivo utilizando a plataforma “Portal Universitário” com o emprego 

de ferramentas que promovem os estudos de forma síncrona e assíncrona, a 

saber: salas interativas multimídia, chat tira-dúvidas, fóruns temáticos, quadro de 

avisos, avaliações e exercícios, entregas de trabalho, estatísticas de acesso, 

assim como e-mails, além do site da Newton como ferramenta de informação e 

comunicação.  
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Sala Virtual Multimídia: Na Sala Virtual Multimídia, além de conversar 

com o seu professor em tempo real, o aluno poderá compartilhar arquivos e telas, 

participar de enquetes, interagir-se com os colegas, torna-se apresentador e/ou 

mediador, e utilizar o recurso de vídeo conferência. 

Chat tira-dúvidas: comunicação síncrona em tempo real com propósito de 

aula virtual e tira-dúvidas acerca das atividades de aprendizagem ao longo do 

ciclo de vida da oferta.  

Fale com (por e-mail): objetiva-se a ampliar a proposta de comunicação 

rápida com o tutor. Para se comunicar com o seu professor ou coordenador, 

selecione a ferramenta Comunicação no menu principal. Em seguida, clique na 

opção “Fale com (por e-mail)”. 

Debate / Fórum temático: o objetivo da ferramenta debate/fórum é 

promover interação entre alunos e professores, esclarecer dúvidas sobre os 

temas propostos pelo professor ao longo de todo o ciclo de vida da oferta. 

Quadro de Aviso: os tutores, coordenadores e corpo técnico administrativo 

enviam informações importantes e lembretes para os alunos na ferramenta 

Avisos. 

 

 
7.8 Encontros Presenciais 

 
 

São realizados três (03) encontros presenciais por semestre, com datas 

predefinidas no cronograma geral do curso, sendo que dois desses encontros têm 

presença obrigatória e são destinadas às avaliações presenciais. O outro 

encontro tem o objetivo de apresentar os cursos oferecidos, sua metodologia, 

além da capacitação para utilização do ambiente virtual de aprendizagem – AVA e 

da entrega do material digital em CD, com o conteúdo do período. Em casos 

especiais, quando ocorrer a ausência do discente no primeiro encontro presencial, 

o material digitado é entregue no próximo encontro ou poderá ser retirado pelo 

aluno na sede da Unidade de Ensino a Distância. 

Ainda, a coordenação do curso, junto a equipe da EaD promovem encontros 

no Polo do Centro Universitário Newton Paiva, especificamente no campus Carlos 

Luz, nº 800, para visitas às instalações do campus (biblioteca, sala de pólo, 
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laboratórios etc ), trocas de experiências, seminários, oficinas, debates e 

apresentação de trabalhos, de acordo com a demanda de cada disciplina.  

Esses encontros também têm a finalidade de socialização e ambientação 

dos discentes e de toda comunidade de aprendizagem.  Outros encontros 

presenciais poderão ser desenvolvidos durante o processo, de acordo com a 

necessidade da comunidade virtual de aprendizagem. 

 

 
7.9 Apoio ao discente  

 
As equipes que atuam na educação a distância do Centro desenvolveram 

metodologias de trabalho para o atendimento e para manter a interação com o 

aluno. Todo contato, seja via telefone ou e-mail, é realizado de forma dinâmica, 

pois este é focado como uma área estratégica no desenvolvimento e sucesso de 

curso a distância. A agilidade em identificar necessidades dos alunos, detectar 

problemas e buscar soluções rápidas, visa garantir a eficácia dos processos de 

monitoria, de forma a atingir seus objetivos. Para tanto, quatro características 

fundamentais delineiam o perfil do acompanhamento pedagógico: 

 Pró-ativo - Iniciativa frente aos fatos, encontrando saídas e soluções para 

os problemas além de posicionamento preventivo; 

 Observador – Tem visão privilegiada dentro do Ambiente Virtual de 

aprendizagem e faz uso disso para diagnosticar ou antever possíveis 

percalços no processo; 

 Investigador – Realiza análise e pesquisas constantes para busca de 

soluções apropriadas; 

 Receptivo – Faz do ambiente virtual um espaço acolhedor onde os 

envolvidos se sentem à vontade para se expressar e buscar apoio. 

“Escutar” é a base para a comunicação significativa desejada pela 

monitoria. 

 

Além disso, o apoio pedagógico é dado pelos tutores ao longo do processo de 

acordo com a demanda de cada aluno. Por meio das ferramentas fórum tira-

dúvidas, sala multimídia e encontros pedagógicos presenciais, os tutores fazem 

diagnóstico das necessidades dos alunos e criam estratégias para ajudá-los no 

que for preciso. 
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7.10 Secretaria Geral / Secretaria Virtual  

 

 Na estrutura organizacional da Reitoria, a Secretaria Geral constitui órgão 

de apoio administrativo e de registro e controle acadêmico, diretamente 

subordinado à Reitoria. No âmbito de sua atuação, a Secretaria Geral tem sob 

sua responsabilidade, atividades relacionadas à legislação e às normas, controle 

e registro acadêmico, expedição de atestados, declarações, certidões, registros 

de diploma e demais expedientes oficiais do Centro Universitário Newton Paiva. 

Tem também, sob sua guarda, toda a documentação relativa à vida acadêmica do 

aluno. 

 

a. Secretaria Virtual 
 

 Para um atendimento mais específico às demandas da Educação a 

Distância, foi estabelecida, dentro da estrutura da Secretaria Geral, a Secretaria 

Virtual que é responsável por estreitar a relação com a Unidade de Educação a 

Distância e todo corpo discente, no que tange às especificidades dos 

procedimentos administrativos para a modalidade a distância. 

 

Algumas atribuições da Secretaria Virtual: 

 

 matricular os alunos iniciantes (vestibular, transferência externa e obtenção 

de novo título) e orientar os veteranos quanto à renovação de suas 

matrículas; 

 registrar currículos, dispensas, etc.; 

 validar o lançamento de notas feito pelos professores no sistema 

acadêmico, disponibilizando-as aos alunos; 

 responder a ofícios governamentais e à comunidade em geral, bem como 

manter seus arquivos atualizados para o ENADE, CENSO, PROUNI, etc.; 

 fazer o elo entre aluno e Instituição; 
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b. Secretaria de Polo 

 

 Criada para suprir a crescente demanda da Educação a Distância, com a 

função específica de atender, de forma sistematizada, as necessidades oriundas 

desse crescimento, mantendo a sintonia com a Secretaria Geral e Setor 

Pedagógico do EAD. 

Algumas atribuições da Secretaria de Polo: 

 

 suporte ao aluno em suas demandas não resolvidas; 

 relacionamento com Secretaria Geral; 

 relacionamento com os autores, tutores, coordenações. 

 cuidar da logística de atividades presenciais dos cursos a distância.  

 

7.11 Organização do processo de produção 

 
O professor (autor) e a equipe de produção elaboram e constroem o 

conteúdo digital e o conteúdo multimídia a partir de um modelo baseado em 

preenchimento de seções específicas, contemplando uma aprendizagem 

cooperativa, interativa e autônoma, em situações de grupo e individual. 

Para tanto, neste processo de produção, o professor (autor) e a equipe de 

produção preveem a disponibilização de condições de trabalho que incluem: os 

modelos de produção de materiais impresso e web baseados na interatividade, 

cooperatividade e autonomia. O curso de autor possibilita ao professor abrir novos 

modos de pensar a aprendizagem, propondo-lhe reflexões. 

Os modelos de formatação didática e produção dos materiais têm por 

objetivo convergir os equipamentos e a integração entre materiais digitais, 

radiofônicos, televisivos, de informática, de internet, dentre outros, acrescidos da 

mediação dos professores - em momentos virtuais – de forma a criar ambientes 

de aprendizagem ricos e flexíveis. 

Os modelos propostos pela Unidade de Educação a Distância da Newton 

Paiva buscam associar os materiais entre si e entre períodos/unidades de 

estudos, de modo a promover a interdisciplinaridade e a evitar uma proposta 

fragmentada e descontextualizada do programa do curso. 
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7.12 Material didático 
 

Na Unidade de Educação a Distância, o material didático está em 

consonância com o projeto pedagógico do curso, considerando as habilidades e 

as competências específicas a serem desenvolvidas. Essa proposta cumpre 

diferentes papéis, apresentando conteúdos específicos e orientando os alunos na 

trajetória de cada disciplina para alcançar os objetivos previstos no curso como 

um todo. Nesse processo, recorre-se a um conjunto de meios midiáticos 

compatíveis com a proposta e com o contexto socioeconômico do público alvo. 

 
Todo material didático é elaborado, partindo das informações apresentadas 

no conteúdo programático, que previamente é analisado e estruturado 

didaticamente pelo coordenador do curso, pela equipe pedagógica e pela equipe 

de produção da Unidade de Educação a Distância da Newton Paiva.  

O teor desse conteúdo é desenvolvido de forma motivadora, 

proporcionando maior interatividade do aluno/conteúdo, aluno/Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – AVA, aluno/tutor e aluno/comunidade de aprendizagem. Para 

cada tema proposto, são estruturados o conteúdo programático e as propostas de 

atividades de auto-aprendizagem e inter-aprendizagem, pertinentes ao conteúdo, 

visando à construção do conhecimento e à produção nas múltiplas dimensões 

cognitivas, técnicas, emocionais e de valores éticos. 

O material didático (digital e multimídia, ou web), em conjunto com os 

textos complementares, é a referência da disciplina. A análise pedagógica do 

material didático contribui para que as informações sejam relacionadas com a 

temática do curso, subsidiando o desenvolvimento das atividades propostas e o 

desenvolvimento das habilidades e competências previstas em cada disciplina do 

período, para que, ao final, os objetivos previstos sejam alcançados. 

O material didático está organizado em número de unidades, de forma 

sequencial e conforme a carga horária estipulada, através de um encadeamento 

lógico de ideias, permitindo ao aluno articular os diversos conceitos e teorias, 

visando construir um entendimento cada vez mais aprofundado da temática 

apresentada no contexto global do curso. 
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Durante o processo, para a expansão dos temas e assuntos abordados, 

são disponibilizados cases, textos atuais, reportagens, links, sites, dentre outras 

informações complementares das diversas áreas do curso, no intuito de contribuir 

para que o aluno relacione as informações teóricas com a prática profissional e 

socialize por meio das propostas de trabalhos em grupo, chats e fóruns. 

É importante ressaltar que, segundo Nogueira (2003), os tipos de 

impressos utilizados como materiais didáticos para a Educação a Distância ainda 

não se alteram muito em relação aos da educação presencial. A diferença está na 

estratégia pedagógica elaborada pela equipe de produção instrucional e web 

design na elaboração do modelo e também pelo autor na elaboração do conteúdo 

do curso. Existem várias possibilidades de materiais impressos, tais como: 

manuais, guias de estudo, apostilas, cartilhas e cartazes. A opção de adoção do 

material depende da proposta pedagógica de cada curso. 

O material digital apresenta uma formatação dinâmica, com diversas 

inserções no texto, dentre as quais comentários do autor, dicas, propostas para 

reflexão, indicações de outras mídias e sites para pesquisa. 

A linguagem e técnicas visuais encontradas no material são variadas e a 

forma como o conteúdo é estruturado está diretamente relacionado com a 

proposta pedagógica. Consequentemente, o conteúdo é produzido com objetivos 

específicos e apresenta-se dividido por disciplinas, organizado em unidades, 

acompanhando a estrutura do curso com ilustrações, gráficos, tabelas, 

fotografias. Esses são alguns recursos gráficos utilizados e considerados 

importantes para enriquecer o processo de aprendizagem, contribuindo para uma 

maior apreensão do conteúdo pelo aluno. 

  

 

7.13  Seleção dos conteúdos para elaboração do currículo e produção 
 

A partir da compreensão de que o ensino deve estar voltado para a 

interpretação e a transformação da realidade e não apenas para a mera 

instrumentalização, os conteúdos dos cursos de oferta na modalidade de ensino a 

distância do Centro Universitário Newton Paiva são situados no tempo e no 

espaço e organizados de forma a favorecer uma representação do conhecimento 

menos fragmentada e mais integrada, articulados aos problemas enfrentados 
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pelos alunos em sua vida social e profissional. Propõe-se orientar os alunos na 

tomada de decisões nos diferentes enfrentamentos da vida profissional. São 

propostos conteúdos atualizados, que refletem as transformações que ocorrem na 

sociedade, no mundo do trabalho e no campo da ciência e da evolução 

tecnológica. 

Os coordenadores de cursos e professores/tutores, ao propor e organizar 

os conteúdos nos Planos de Ensino procura garantir a construção de uma visão 

mais global e integradora dos conhecimentos no processo de ensino-

aprendizagem. Uma concepção não fragmentada que permita analisar problemas, 

situações e acontecimentos dentro de um contexto abrangente, utilizando, para 

isso, conhecimentos organizados ou não em disciplinas, além da experiência 

social e cultural dos alunos. 

As equipes trabalham com os objetivos para organização e revisão dos 

currículos procurando: 

 orientar a reestruturação curricular, obtendo maior unidade e melhor 

qualidade no trabalho efetuado; 

 avaliar os currículos dos cursos, visando à formação de profissionais e 

cidadãos críticos; 

 manter atualizado o arquivo relativo aos Planos de Ensino no Portal, de 

modo a obter subsídios para a construção de indicadores de avaliação; 

 definir, coletivamente, normas referentes ao Estágio, garantindo uma 

unidade de ação neste campo; 

 implementar a Política de Estágios, articulando a formação profissional com 

as exigências da sociedade contemporânea; 

 definir critérios de articulação do ensino da prática, incluindo normas 

relativas ao   Estágio Curricular; 

 reestruturar os currículos dos cursos de graduação da IES a partir das 

diretrizes  curriculares, avaliação interna e externa do curso; 

 discutir e (re)elaborar, quando necessário,  o perfil dos cursos de 

graduação da IES; 

 otimizar a flexibilização do currículo e a integração entre os cursos; 

 garantir que o sistema de controle acadêmico atenda as demandas das 

modificações curriculares. 
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8- POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA FISICA E BIBLIOTECA 

 

O Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda., na condição de 

mantenedor do Centro Universitário Newton Paiva, sempre atuou no sentido de 

proporcionar às unidades de ensino uma estrutura adequada à consecução de 

suas finalidades educacionais, quantitativa e qualitativamente crescentes. 

Esta política visa à melhoria das condições de atendimento, acesso e 

permanência de pessoas e materiais nas instalações da instituição através dos 

seguintes objetivos: 

 modernizar a infraestrutura e as instalações dos laboratórios, clínicas e de 

outros espaços vinculados à prestação de serviços especializados, já 

existentes; 

 ampliar a infraestrutura física e laboratorial tendo em vista atender à 

expansão dos programas acadêmicos previstos no PDI; 

 assegurar a manutenção dos equipamentos e prover o fornecimento 

regular do material de consumo específico, imprescindíveis à continuidade 

dos trabalhos nos laboratórios; 

 garantir a evolução do acervo bibliográfico, de redes de computadores, da 

tecnologia da informação e de recursos tecnológicos em geral; 

 adequar, onde couber, as instalações prediais existentes para o 

atendimento aos portadores de necessidades especiais, planejando as 

novas edificações de forma a garantir pleno acesso desse público. 

 

8.1 Estrutura Física 

 

Atualmente, o Centro Universitário Newton Paiva constitui-se de três campi, 

(Carlos Luz, Buritis e Silva Lobo) localizados na região metropolitana de Belo 

Horizonte/MG onde são oferecidos 38 cursos de graduação, sendo 24 de 

graduação tradicional, 10 de graduação tecnológica, oferecidos na modalidade 

presencial, 4 cursos de graduação na modalidade a distância e 14 cursos de pós-

graduação lato sensu. O corpo docente e discente conta com vários Centros e 
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Núcleos de Pesquisa e laboratórios específicos para cada curso, incentivando 

desta maneira a pesquisa e a realização de projetos de extensão. 

Instalações gerais 

O campus Buritis I possui 58 salas de aula com capacidade média em 30 e 

70 alunos, 1 sala para professores, 2 salas para coordenação de cursos, 1 sala 

para coordenação administrativa, 1 sala para o centro de excelência para o 

ensino, 1 auditório com capacidade para 1.000 lugares, 37 banheiros, sendo 16 

para o corpo técnico-administrativo, 8 banheiros femininos com 34 boxes, 8 

banheiros masculinos com 34 boxes e 5 banheiros para deficientes físicos, 1 

biblioteca, 5 laboratórios de informática, 1 central de atendimento ao aluno, 1 sala 

para audiovisual, 1 sala de suporte de informática, 1 cantina, 1 sala de preparo 

para os laboratórios, área de convivência, estacionamento e reprografia. 

O campus Buritis II possui 9 salas de aula com capacidade média para 60 

alunos, 1 sala para professores, 2 salas para coordenação de cursos, 1 sala para 

coordenação administrativa, 1 sala para o centro de excelência para o ensino, 15 

banheiros, sendo 2 para o corpo técnico-administrativo, 6 banheiros femininos, 6 

banheiros masculinos e 1 banheiro para deficiente físico, 1 biblioteca, 1 central de 

atendimento ao aluno, 1 cantina, área de convivência e reprografia. 

O campus Carlos Luz, 800 possui 132 salas de aula com capacidade 

média para 50 alunos, 3 salas otimizadas com capacidade para 80 alunos, 1 sala 

para professores, 12 salas para coordenação de cursos, 1 sala para o centro de 

excelência para o ensino, 1 sala de coordenação para o polo EAD, 1 sala para 

Rádio II, 1 auditório com capacidade para 180 lugares, 8 banheiros femininos com 

24 boxes, 5 banheiros masculinos com 15 boxes e 3 banheiros para deficientes 

físicos, 1 biblioteca, 5 laboratórios de informática, 1 central de atendimento ao 

aluno, 1 cantina, área de convivência e reprografia. 

O campus Carlos Luz, 220 possui 49 salas de aula com capacidade média 

para 55 alunos, 4 salas otimizadas com capacidade para 70 alunos, 1 sala para 

professores, 5 salas para coordenação de cursos, 1 sala para o centro de 

excelência para o ensino, 1 auditório com capacidade para 270 lugares, 9 

banheiros femininos com 36 boxes e 9 boxes para deficientes físicos, 9 banheiros 

masculinos com 36 boxes e 9 boxes para deficientes físicos, 1 biblioteca, 5 

laboratórios de informática, 1 central de atendimento ao aluno, 1 cantina, área de 

convivência e reprografia. 
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O campus Carlos Luz possui também 1 Centro de Exercício Jurídico – 

CEJU, 1 Centro de Práticas de Gestão – CPG, 1 Núcleo de Comunicação e 

Marketing – NP4 e 1 Agência de Publicidade – MASSAn-Z, 1 sala para 

coordenação da pós-graduação, 1 sala para coordenação da iniciação científica e 

comitê de ética em pesquisa e 5 salas de aula com capacidade média para 30 

alunos dos cursos de pós-graduação. 

O campus Silva Lobo, 1730 possui 36 salas de aula com capacidade média 

para 55 alunos, 1 sala para professores, 1 sala para as coordenações de cursos, 

1 sala para o centro de excelência para o ensino, 1 sala para os professores em 

regime integral, 1 auditório com capacidade para 300 lugares, 4 banheiros 

femininos com 16 boxes e 4 boxes para deficientes físicos, 8 banheiros 

masculinos com 16 boxes e 4 boxes para deficientes físicos, 1 banheiros feminino 

e 1 masculino para os professores, 1 biblioteca, 7 laboratórios de informática, 1 

central de atendimento ao aluno, 1 sala para audiovisual, 1 sala de suporte de 

informática, 1 cantina, área de convivência. 

 

8.2 Núcleo de Bibliotecas 

 

O Núcleo de Bibliotecas do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira Ltda., 

pessoa jurídica mantenedora do Centro Universitário Newton Paiva, tem, como 

finalidade primordial, assessorar alunos, professores, funcionários e 

pesquisadores com informações técnicas, administrativas e mercadológicas, 

capazes de subsidiar suas decisões e atividades de ensino e pesquisa. Tem, 

ainda, como finalidade, proporcionar à comunidade usuária instalações 

adequadas para utilização e estudo, bem como garantir a armazenagem 

conveniente do acervo sob sua responsabilidade. 

São considerados no desenvolvimento do acervo os cursos de graduação, 

tecnológicos, sequenciais e pós-graduação, novas disciplinas, novos cursos, 

atualização das obras para os cursos, áreas de desenvolvimento de pesquisa e 

renovação de assinaturas de periódicos científicos e de referência. 

A responsabilidade pela seleção do material adquirido é do coordenador de 

curso e seu corpo docente e dos bibliotecários. 

O corpo docente contribui para a formação de boa qualidade do acervo, 

visto que estes são conhecedores da literatura nas suas respectivas áreas, 
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indicando criteriosamente os materiais a serem adquiridos através dos Planos de 

Ensino  

A comunidade universitária também contribui com indicação de títulos que 

enriquecerá a qualidade do acervo. Estas indicações são adquiridas após 

avaliação do bibliotecário do campus e coordenador do respectivo curso, de 

acordo com a disponibilidade orçamentária do Sistema de Bibliotecas. 

 

 

8.3 Programa de Expansão da Infraestrutura e do Acervo Bibliográfico 

 

Em relação à área física, a instituição se encontra em um patamar 

rigorosamente confortável, tendo em vista que sustentou todo o seu programa de 

expansão em instalações pré-existentes ou para as quais foram desenvolvidos 

projetos de edificação rigorosamente cronogramados com o fluxo de 

integralização dos cursos novos que foram instalados. 

Hoje a instituição concentra todos os seus esforços em termos de 

expansão e adequação de instalações no campus Buritis, onde foram instalados 

os cursos de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo.  

Ainda neste ambiente serão instalados laboratórios destinados ao 

atendimento dos cursos da área de Engenharia. 

A Política adotada pelo Centro de formação e desenvolvimento do acervo 

do Núcleo de Bibliotecas para o período de 2013 / 2017, visa orientar e auxiliar no 

planejamento das decisões quanto aos critérios e prioridades para seleção e 

aquisição de materiais em todas as suas formas: compra, doação e permuta. O 

acervo se desenvolverá de forma padronizada, atualizada e consistente, levando 

em consideração a disponibilidade dos recursos financeiros da instituição. Dessa 

forma, contribuirá para o acesso, recuperação e disseminação da informação, 

atendendo assim, aos interesses e necessidades de toda a comunidade 

acadêmica. 

 

O projeto de ampliação do espaço físico e de ampliação do acervo 

bibliográfico previsto para o quinquênio 2013/2017 contempla o que se segue: 
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 Ampliação da infraestrutura física do campus Buritis com a criação das 

Unidades Buritis II e III; 

 Melhoria das condições da infraestrutura física para atendimento aos 

portadores de deficiência; 

 Expansão e atualização do acervo bibliográfico com o objetivo de atender a 

demanda oriunda dos cursos existentes e a inclusão de novos cursos de 

graduação, e a expansão das assinaturas de periódicos eletrônicos e base 

de dados para todas as áreas dos cursos de graduação e pós-graduação.  
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9- SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

A gestão financeira é feita de forma orçamentária conforme os preceitos 

estabelecidos pela Mantenedora e seu grupo econômico. As receitas são, 

basicamente, conseguidas de recursos operacionais que, até 2008, situava-se em 

percentual elevado (97%) do total. Por sua vez a principal despesa está 

comprometida com os custos com pessoal docente e administrativo, encargos e 

benefícios (66%). 

O programa em desenvolvimento, de reestruturação do Centro apoiado pela 

Mantenedora, iniciou em 2009, uma mudança neste nível alcançado. O 

planejamento orçamentário, já implementado, designa um conjunto de ações para 

o desenvolvimento de maior eficiência e produtividade. Esse processo impõe: 

 

1- Aprimoramento da gestão administrativa; 

2- Implementação de ações integradas de sistemas; 

3- Acompanhamento permanente junto aos gestores da previsão 

orçamentária, resultando num orçamento participativo com envolvimento 

em todas as áreas do Centro; 

4- Centralização de compras no grupo junto ao econômico como estratégia de 

barganha junto a fornecedores; 

5- Telemarketing ativo com foco em alunos inadimplentes por empresa 

profissional (terceirização); 

6- Campanha para alunos com situação de matrícula trancada. 

 

Todas estas ações respaldarão o adequado planejamento elaborado e o 

programa em desenvolvimento de reestruturação do Centro, apoiado pela 

Mantenedora. 

 

Com relação à alocação de recursos para manutenção das instalações e 

atualização de equipamentos e materiais, a Mantenedora traçou como diretrizes 

em seu orçamento: 
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1- Garantir as condições de oferta promovendo o ensino de qualidade calcado 

na expansão prevista em seu Plano de Desenvolvimento Institucional; 

2- Segregação orçamentária para o desenvolvimento de suas atividades de 

extensão que possibilitem a melhoria da qualidade de vida das pessoas, 

elevem a renda por meio da execução de todas as propostas de programas 

e ações comunitárias, ligadas aos cursos, centros e núcleos, em estreita 

linha de formação de seus alunos; 

3- Nortear o desenvolvimento de pesquisa a partir do princípio da 

indissociabilidade entre o ensino e extensão, buscando solução para os 

desafios de suas áreas de concentração em estreita ligação aos seus 

cursos, formando jovens cientistas, através da Iniciação Científica; 

4- Comunicar a comunidade interna e externa suas ações extensionistas para 

beneficiar, cada vez mais, a comunidade onde está inserida e aquelas, por 

força de carência, vierem a lhe procurar; 

5- Gestar os recursos com responsabilidade e apresentar com transparência 

onde foram consumidos; 

6- Garantir que todas as propostas contempladas alcancem os seus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


