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I. INTRODUÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário de Jaguariúna conduz o
processo de avaliação institucional atendendo ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes) e apresenta através deste Relatório Integral o processo de
autoavaliação da IES do ano letivo de 2017 com ações desenvolvidas pela comissão, bem
como discute o conteúdo relativo aos dois relatórios parciais anteriores, conforme
orientações da NOTA TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065 de 09 de outubro de 2014,
que dispõe sobre o Roteiro para Relatório de Autoavaliação Institucional.
Este relatório, em sua versão parcial, contempla as informações e ações
desenvolvidas pela CPA no ano de referência 2017, explicitando os eixos trabalhados, a
saber: Planejamento e Avaliação Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas
Acadêmicas; Políticas de Gestão; e Infraestrutura Física.
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:
Mantenedora: INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY – LTDA
CNPJ: 03.211.847/0001-03
Mantida: Centro Universitário de Jaguariúna
Endereço: Campus I: Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco – Jaguariúna/SP
Campus II: Rodovia Adhemar de Barros – SP 340, Km. 127 – Pista Sul, s/nº Bairro Tanquinho Velho – Jaguariúna/SP
Campus III – Interclínicas: Avenida dos Ipês, 678, Roseira de Baixo –
Jaguariúna/SP
A instituição de Ensino Superior Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ,
credenciada através da Portaria Ministerial Nº 586, de 03 de maio de 2000, publicada no
D.O.U. de 05 de maio de 2000 é mantida pelo Instituto Educacional Jaguary – IEJ
fundado em 04 de maio de 1999 e tem como sede e foro a cidade de Jaguariúna, Estado
de São Paulo.
O campus I está localizado na Rua Amazonas, 504, Jardim Dom Bosco. O campus
II foi credenciado pela Portaria Ministerial nº 1.066, de 29 de abril de 2004, publicada no
D.O.U. de 03 de maio de 2004 e está localizado à Rodovia Adhemar de Barros, Km 127,
Pista Sul, SP 340, no município de Jaguariúna, no Estado de São Paulo. Devido a sua
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posição geográfica, o mais importante acesso ao Centro Universitário dá-se pela rodovia
Adhemar de Barros que liga Campinas à Casa Branca.
As atividades da UniFAJ iniciaram-se no campus I, no ano de 2000 e, em virtude
de seu crescimento, em 2004 entrou em operação o campus II e no ano seguinte – 2005
– começou a funcionar o Hotel-Escola Matiz, o Hospital-Escola Veterinário e a
Interclínicas UniFAJ que abriga a Clínica de Fisioterapia, o Centro de Referência em
Enfermagem, um Posto de Atendimento de Unidade Básica de Saúde, através de parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna e o programa Melhor em Casa. O
ano de 2006 marcou o lançamento dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. O Centro
Universitário oferece 30 cursos de pós-graduação nas áreas de Engenharia e Tecnologia,
Saúde, Medicina Veterinária e Negócios.
Atualmente o Centro Universitário está estruturado com os seguintes cursos:
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação,
Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, Curso Superior de Tecnologia em
Gastronomia, Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, Curso Superior de
Tecnologia em Logística, Direito, Educação Física (Bacharelado), Educação Física
(Licenciatura), Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de
Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Farmácia,
Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia e Psicologia.
2. COMPOSIÇÃO DA CPA

A CPA da UniFAJ é composta por representantes dos diversos setores da IES e
por membros da comunidade externa. A composição atual foi designada pela Portaria
UNIFAJ DIR 015/2018, de 23 de fevereiro de 2018 e regulamentada pela Resolução COP
UNIFAJ 02/2004, de 14 de junho de 2014. A CPA está em acordo com a Lei 10861 e
funciona de forma autônoma aos demais conselhos e setores da IES.

1. Presidente: Profª. Beatriz Leme Passos Carvalho, portadora do RG nº 14.105.810-9 e
do CPF nº 158.464.778-79;
2. Representante da Coordenação: Prof. Taiguara Bertelli Costa, portador do RG nº
23.735.961-3 e do CPF nº 275.107.138-46;
3. Representante dos Cursos EaD: Profª. Mylene Dias Rezende, portadora do RG nº
12.666.187-Xe do CPF 120.338.858-60;
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4. Representante da Pós-Graduação: Alba Eleonora Spagnolo Albamonte, portadora do
RG nº 8.548.19.5 e do CPF nº 968.103.608-59;
5. Representante Docente: Prof. Geraldo Gonçalves Delgado Neto, portador do RG nº
26.325.993-6 e do CPF nº 275.690.228-40;
6. Representante Técnico-Administrativo – Campus II: Luciana Patrícia Chagas
Granzotto, portadora do RG nº 24.555.446-4 e do CPF nº 303.197.538-32;
7. Representante Discente: Alison Orioli de Souza, portador do RG nº 39719863-2 e do
CPF nº 379.010.628-35.
8. Representante Comunidade: José Antonio Chiavegato, portador do RG. nº 4.500.091
e do CPF nº 553.438.998-20;
9. Representante Alumni (Egresso): Maria Gabriela Bruno de Almeida, portadora do RG
nº 41.924.173-5 e do CPF nº 442.232.768-24;
10. Secretária: Daiana Benck Porsch, portadora do RG nº 6060533459 e do CPF nº
949.929.320-53.

Fig. 01 – Organograma CPA
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3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUTOAVALIAÇÃO

O Centro Universitário de Jaguariúna considera que a autoavaliação desenvolvida
pela CPA tem como principais objetivos promover o conhecimento de sua própria
realidade, incentivar a reflexão acerca de sua relevância social e do conjunto de
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, buscar a identificação de possíveis
problemas e deficiências e suas causas, no sentido de uma melhoria permanente na
qualidade do ensino oferecido.
A missão da CPA é descrita como “Desenvolver e efetivar um mecanismo de
avaliação que integre a comunidade acadêmica, de modo que a UniFAJ mantenha uma
cultura de avaliação, capaz de converter-se em um processo de autoconhecimento e
melhoria contínua”.
Para que seja efetiva, a comissão segue o seguinte fluxo: 1. Coleta de Dados e
informações (subsídios para ações, realizado através de Reunião com representantes de
salas, canal online permanente, contribuição mensal dos representantes dos diferentes
segmentos, instrumento online semestral); 2. Análise dos dados; 3. Gestão dos dados e
definição das ações com Direção de campus, Programas acadêmicos, Coordenações e
Recursos humanos, 4. Divulgação das ações realizadas.

Fig. 02 – Fluxo de ações da CPA
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O Quadro a seguir descreve as ações de coleta de dados:
Ação

Envolvidos

Cronograma
Mensais

Controle

Reuniões de
planejamento,
acompanhamento e
avaliação

Membros da CPA

Reunião com
representantes de turma

Membros da CPA e
representantes de
turmas

Semestral em conjunto
com direção de
campus

Devolutiva dos coordenadores
sobre envolvimento dos
representantes

Avaliação Institucional
online

Alunos, docentes e
administrativo

Semestral – maio e
novembro

Resultados planilhados e
devolutivas em junho e
dezembro

Canal Online
permanente

Toda comunidade
acadêmica – CPA
institucional

Canal de ouvidoria
permanente disponível
no site

Relatório mensal para a CPA
das ouvidorias recebidas

Relatórios de análise da
CPA

Coordenações de
Curso

Semestral – junho e
dezembro

Relatórios entregues à direção
e disponibilizados na Intranet

Sempre às segundas
2ª-feiras do mês.

Pautas e Atas validadas pelo
grupo e postadas na Intranet

Quadro 01 – Planejamento Avaliação Interna UNIFAJ

Em relação às ações decorrentes da coleta de dados e planejamento das ações de
gestão e melhorias, estas estão interligadas a três departamentos – Programas
acadêmicos, Recursos Humanos e Direção dos campi.

Fig. 03 – Interligações CPA

II. METODOLOGIA
Em relação à metodologia para a efetivação da avaliação da IES, essa se resume
ao Diagnóstico de problemas e necessidades; Análise das informações e definição das
ações decorrentes do diagnóstico; Gestão das ações, registro e divulgação.
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Como já descrito anteriormente, a coleta de dados sobre os diferentes segmentos
da comunidade acadêmica acontece de forma contínua através da devolutiva dos
representantes de cada setor e do canal permanente online aberto em nosso site, de
pesquisas pontuais com a comunidade externa em ocasiões em que o público externo
visita os campi ou ações sociais realizadas na cidade. Na ocasião das reuniões da
comissão, que têm periodicidade mensal, o grupo discute as informações trazidas pelos
representantes dos setores, bem como demandas, estratégias, prioridades e ações.
Entretanto, a maior quantidade de dados está relacionada à aplicação do Questionário da
CPA Semestral.

QUESTIONÁRIO CPA SEMESTRAL
Desenvolvido pela CPA, o instrumento é composto por questionário online aplicado
semestralmente aos Docentes, Discentes, Coordenações e

funcionários técnico

administrativos. O Instrumento possibilita análise quantitativa e qualitativa dos dados.
O questionário da CPA abrange as dimensões propostas pelo SINAES e é
realizado de forma online. Elaborado com questões fechadas que possibilitam a análise
quantitativa dos dados, o questionário mantém campos para a inserção de comentários
nos diferentes parâmetros pesquisados, permitindo assim, uma análise qualitativa da
participação. A autoavaliação está inserida nesta ferramenta, pois é ponto fundamental
para a reflexão, autoconhecimento e análise das posturas individuais nos diferentes
contextos.
Sobre a operacionalização da aplicação do Questionário, esta acontece em dois
momentos distintos – Abril e Outubro. No primeiro semestre do ano, são abertos os
questionários para a participação dos discentes e docentes. No segundo semestre, além
destes, participam também os funcionários da administração dos campi. A comunidade
externa pode participar destes momentos através do questionário no site, mas também
tem participação através de ações específicas de coleta de dados nos eventos abertos
para público externo e nas ações da IES que acontecem na cidade de Jaguariúna.
No sentido de buscar o maior número possível de participação de alunos e
funcionários na ferramenta online, foi estabelecido um processo de divulgação e
sensibilização da comunidade em torno da CPA:
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1) Informação sobre a CPA com apresentação de seus membros em reuniões
docentes de início de semestre, em reuniões de representantes e em visitas a salas
de aulas.
2) Sensibilização para participação de toda comunidade no Questionário online,
apontando sua importância e a necessidade da autoavaliação de todos.
3) Ampla divulgação do período de pesquisa online (site, portal do aluno e docente,
cartazetes e faixas pelos campi);
4) Aplicação do questionário online- Avaliação Semestral- por um período de duas
semanas.
5) Divulgação dos dados da participação logo após o encerramento do período de
pesquisa.
A avaliação Semestral foi desenvolvida em conjunto pela comissão da CPA e
departamento de TI da IES. Como ferramenta utilizada para disponibilizar a Avaliação
Semestral para todos os segmentos da comunidade acadêmica, foi contratada a empresa
Troia que desenvolveu o aplicativo Qualify-E, especializado em pesquisas educacionais.
O aplicativo foi alimentado com as questões elaboradas pela CPA que abordaram os
parâmetros 1) Didática e Métodos de Ensino 2) Métodos de Avaliação; 3) Aulas práticas;
4) Coordenação do Curso; 5)Serviços. No segundo semestre foram incluídas questões
referentes a Infraestrutura dos espaços coletivos, além de salas de aula e laboratórios.

Fig. 04 – Cartaz de divulgação para Uso do Aplicativo Qualify-E
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Com a divulgação dos resultados, as coordenações podem então elaborar
relatórios de análise e plano de ações. A divulgação para os alunos sobre a participação e
principais resultados acontece por cartazetes espalhados pelo campus e material
específico por curso, elaborado pela CPA em forma de slides. O resultado é também
apresentado no site da IES para divulgação à comunidade externa. O quadro abaixo
descreve o procedimento de divulgação dos resultados.

Fig. 05 – Descrição dos processos de Devolutiva dos resultados da Avaliação Institucional
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Fig. 06 – Exemplo de peça de divulgação de resultado focada no
desenvolvimento do comprometimento dos alunos com a CPA

Uma vez realizada a análise dos resultados, as ações decorrentes desta
observação são elaboradas. As possíveis deficiências apontadas, na dimensão didática
pedagógica, são tratadas pela coordenação diretamente com docentes. No caso da
identificação de parâmetros avaliados de forma negativa em porcentagem expressiva, é
demandada a área de Projetos a criação de cursos específicos, via Programa FOCO Formação Continuada de Docentes, que possam atender a deficiência.
As possíveis deficiências identificadas em relação aos alunos, bem como suas
necessidades e sugestões são passadas para o Programa PROE – Programa de
Orientação ao Aluno da área de projetos que analisa as propostas, ofertando cursos de
curta duração específicos para as demandas.
Os resultados que se referem à infraestrutura são passados para a direção de
campus através de relatório.
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Fig. 07 – Quadro das ações baseadas na análise dos resultados da avaliação institucional

III. DESENVOLVIMENTO
1. EIXO 1: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.1 - Planejamento e avaliação - Processos, resultados e eficácia da
autoavaliação institucional.

Ações Táticas desenvolvidas em 2018

DIRETRIZ
ESTRATÉGICA 1

Implantar a cultura da
CPA como instrumento
de Gestão Estratégica de
qualidade

Desenvolver a cultura de
autoavaliação
Institucional

A) Consolidar a CPA como comissão
permanente, de maneira a valorizar a
continuidade dos membros já participantes.
B) Promover reuniões entre CPA e
Departamento de Recursos Humanos, Direção
de campus e Programas Acadêmicos
A) Sensibilização dos segmentos da
comunidade acadêmica sobre a CPA;
B) Otimizar a comunicação entre CPA e
comunidade acadêmica

Em
andamento

DIRETRIZ
ESTRATÉGICA 2
DIRETRIZ
ESTRATÉGICA 3

Situação ao
final de 2018

Objetivos Estratégicos

Desenvolver ferramenta
que possibilite a
participação de todos os
segmentos da
comunidade acadêmica.

A) Contratação de terceirizado para
desenvolver Aplicativo de celular _ IOS e
Android – para aplicação do questionário.

100% realizada

Permanente
Em
andamento
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DIRETRIZ
ESTRATÉGICA 4

Divulgação dos resultados
da autoavaliação de
forma ampla e para todos
os segmentos

A) Divulgação após encerramento da Avaliação 100% realizada
Semestral dos principais resultados no site e
cartazes no campus
B) Divulgação das ações decorrentes da análise 100% realizada
dos resultados através do Relatório anual no
site e visita às salas pela coordenação

Quadro 02 – Planejamento e avaliação

2. EIXO 2: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1 . Missão da IES e Plano de Desenvolvimento Institucional
Objetivos Estratégicos

Ações Táticas desenvolvidas em 2018

Buscar estratégias de
conscientização de seus
colaboradores para o exercício e
cumprimento da missão
institucional
Garantir o alinhamento da
missão da IES com a política de
ensino, considerando os métodos
e as técnicas didáticopedagógicas, a incorporação de
tecnologia educacional e ações
inovadoras, bem como projetos
de responsabilidade social.

A) Reuniões com colegiado sobre
documentação institucional - Missão da IES e
sua relação com perfil de egresso baseado em
competências necessárias para atuação no
mercado
A) Estudo para implantação de concepção
educativa baseada no ensino por
competências - PROJETO EDUCAR.
B) Concepção de matrizes curriculares
baseadas em Projetos transdisciplinares e
ensino baseado em problemas
C) Capacitação das coordenações e docentes
sobre ensino baseado em problemas
D) Valorização do TOM - departamento de
projetos sociais

Fomentar a política e as práticas
de pesquisa, iniciação científica, e
de desenvolvimento artístico e
cultural.

A) Aproximar NEPI dos demais segmentos da
comunidade acadêmica
B) Ampliar o departamento NEPI com
coordenações para as grandes áreas de
pesquisa.
C) Diversificar as ações do NEPI e TOM.
Fomentar o desenvolvimento
A) Estabelecer parcerias com instituições
econômico e social, considerando
sociais e comerciais da região, contribuindo
a melhoria das condições de vida
com ações para resolução de problemas.
da população e as ações de
B) Implantação de espaço cowork
inclusão e empreendedorismo de
forma articulada com os valores C) Incentivo a ações de atendimento a
da IES.
comunidade

Situação ao
final de 2018
Permanente

permanente

100%
realizado
permanente
100%
realizado
100%
realizado
Realizado
Permanente
Permanente

100%
realizado
Permanente
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Adequar a concepção dos cursos
ofertados na modalidade EaD
para que estejam em
consonância com a concepção
educacional da IES.

A) Elaboração / Revisão dos PPCs dos cursos

ofertados
B) Estudo para implantação de cursos híbridos
C) Capacitação docente e de tutores

100%
realizado
100%
realizado
Permanente

Quadro 03 – Plano de Desenvolvimento Institucional

2.2 - Responsabilidade Social
A Responsabilidade Social de uma Instituição de Ensino Superior deve ser medida
pelo seu compromisso na condução do exercício de suas funções institucionais – ensino,
pesquisa e extensão – e no planejamento e gestão acadêmico-administrativos. Para isso,
é necessária competência e eficiência a fim de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico e cultural da região em que está inserida, com projetos que promovam a
cidadania e a difusão de tecnologias sociais, trabalhando em temas que tenham impacto
na melhoria da qualidade de vida da comunidade e que sejam particularmente ligados aos
cursos e programas de educação superior ofertados, participando ativamente da
formação integral do aluno, para além da formação acadêmica e profissional.
Componentes dos cursos, as iniciativas socioculturais fazem parte da jornada de
formação do aluno. É uma importante oportunidade para colocar em prática os conceitos
aprendidos em sala de aula, além de contribuir para uma formação integral e humanista,
pois leva o aluno a enxergar seu papel como agente de transformação social.
E seja para transformar ou construir, melhoria contínua é fundamental. Após
estudos e trabalho árduo de várias áreas das IES, foram definidos novos e modernos
procedimentos, a partir de eixos norteadores previstos pelo MEC - Ministério de Educação
e Cultura, que são Meio Ambiente, Arte e Cultura, Educação das Relações Étnico Raciais,
Desenvolvimento Tecnológico, Direitos Humanos e Saúde e Qualidade de Vida. Dessa
forma, trilhamos um caminho em busca de garantir a padronização das iniciativas
socioculturais, mas mantendo a personalidade de cada unidade e de cada curso, seu
corpo docente e perfil de alunos.
Em 2018, sob o tema Movimento, diferentes iniciativas institucionais aconteceram
na IES com o objetivo de provocar uma reflexão sobre as mudanças e impactos da
sociedade em constante movimentação.
Nesse sentido, a UniFAJ busca consolidar o diálogo com a sociedade, dentre eles
órgãos públicos, coletivos sociais, instituições beneficentes e outras empresas privadas,
para que juntos cresçam na busca de novos caminhos de um futuro promissor.
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Como principal processo relacionado à parte social temos a publicação do Balanço
Sociocultural UniFAJ, que contém detalhes de suas iniciativas, porém, como exemplo,
pode-se citar atendimentos à comunidade nas áreas de gestão e negócios, engenharia,
tecnologia, direito, saúde e diferentes iniciativas interdisciplinares.
Os quadros demostram os números de ações sociais e o impacto dessas na
comunidade externa, tal como no envolvimento de professores e alunos.
2018

Pessoas Impactadas

36.970

Atendimentos

89.780

Alunos/Docentes
Total Impacto Direto

3.953

PÚBLICOS

PÚBLICOS

2017

Pessoas Impactadas

29.076

Atendimentos

63.017

Alunos/Docentes

130.703
Total Impacto Direto
Quadro 04 – Total Impacto Direto

5.093
97.186

2.3 – Iniciativas Socioculturais:
Atuando como extensão universitária, as iniciativas têm diversos formatos, dando à
comunidade acadêmica (alunos, colaboradores e docentes) a oportunidade de interação
com temáticas sociais e culturais.
Em 2018, as iniciativas socioculturais, que já compunham o projeto institucional
que está fundamentado na formação integral e humanista do aluno, passaram a integrar
os programas curriculares dos cursos de graduação.
Nessa atuação, foi realizado um trabalho complexo de organização das iniciativas
dos cursos de graduação vinculadas ao plano de ensino de disciplinas e projetos
acadêmicos, inserindo as atividades na grade curricular das IES.
Foi desenvolvida uma análise de documentos acadêmicos orientados pelo MEC
(Ministério de Educação e Cultura) e produzidos diferentes conteúdos como Normativas
Institucionais, Termos de Parcerias, Termos de Uso de Imagem e também uma
adequação no processo de preenchimento e aprovação dos Planos de Ensino de
Disciplinas e Projetos, para ser implementado em 2019 junto aos cursos de graduação e
seus docentes.
Nesse processo, trabalhamos em eixos temáticos - Meio Ambiente, Arte e Cultura,
Educação das Relações Étnico Raciais, Desenvolvimento Tecnológico, Direitos Humanos
e Saúde e Qualidade de Vida – para que em 2018, as 154 diferentes iniciativas
socioculturais fossem construídas com um objetivo vertido para que em 2019 possa
fundamentar as diferentes ações, projetos ou programas nos eixos temáticos e então
fortalecer a formação integral e humanizada do aluno e de todos que participam da
comunidade interna e externa às Instituições de Ensino Superior.
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PROJETO: FESTA DO BEM
Quantidade de pessoas beneficiadas: 280
Nº de alunos e docentes envolvidos: 85
Com o objetivo de levar a experiência empreendedora aos alunos de
Administração, logo no primeiro ano do curso, foi realizada a Festa do Bem da UniFAJ no
dia 31 de agosto 2018.
O evento é o aprendizado de todo o processo que envolve uma atividade social
autossustentável. A festa é organizada por uma comissão de alunos e contou com apoio
de alunos de Marketing e Logística que integraram o Time GESE, formado para apoiar a
Semana de Empreendedorismo da Escola de Negócios da UniFAJ.
Os resultados obtidos foram direcionados para instituições beneficentes locais, pois
a festa arrecadou R$ 7.500,00 entre ingressos e patrocínios e distribuiu o lucro de R$
880,00.

Fig. 08 – Festa do Bem, curso de Administração

PROJETO: ARQUITETURA DOS REINOS PERDIDOS DA ÁFRICA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 400
Nº de alunos e docentes envolvidos: 41
O estudo da história da arquitetura, normalmente, tem início no estudo do Egito ou
Grécia e Roma (período clássico), não abrangendo as antigas civilizações africanas. A
referência aos “reinos perdidos”, que são as antigas civilizações existentes no continente,
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reforça a influência que a cultura desses povos exerceu sobre a arquitetura de todo o
mundo.
Através das pesquisas que originaram a exposição de maquetes, os alunos
conheceram algumas das civilizações, os materiais utilizados em suas construções e
identificaram nas construções atuais muitas influências do período estudado. Com a
exposição dos resultados finais dos trabalhos no Campus 2 da UniFAJ, os alunos
puderam apresentar a discussão de todos os alunos e visitantes que por ela passaram,
compartilhando conhecimento e despertando sua curiosidade.

Fig. 09 – Alunos em estudo da história

PROJETO: CULTURANDO – FAZENDA ROSEIRA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 57
Nº de alunos e docentes envolvidos: 53
Buscando difundir elementos da arquitetura tradicional brasileira e promover a
preservação arquitetônica da Fazenda Roseira - Comunidade Jongo Dito Ribeiro, um
centro cultural campineiro que problematiza a preservação da cultura afrodescendente, os
alunos criaram materiais informativos sobre elementos e técnicas construtivas
identificados no local.
O material elaborado, composto por painéis e maquetes, foi apresentado para a
comunidade que frequenta o espaço e doado à instituição para montagem de uma
exposição no Casarão da Roseira. No próximo ano, o projeto seja desenvolvido em outras
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instituições como museus, galerias e centro culturais, buscando informar e sensibilizar a
comunidade em geral com relação a importância de espaços culturais.

Fig. 10 – Alunos e Docentes da Arquitetura na Fazenda Roseira

PROJETO: MOBILIZA – MOBILIÁRIO URBANO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 50
Nº de docentes e alunos envolvidos: 47
Buscando qualificar espaços públicos àqueles que o utilizam, por meio da
identificação de necessidades locais como bancos, bicicletários e pontos de ônibus,
buscou-se a instalação de mobiliários urbanos.
Por meio dessas iniciativas o aluno trabalha sua capacidade de diagnóstico de
necessidades de áreas urbanas, o desenho técnico e processo criativo, noções de
plasticidade e estrutura, e a ampliação de visibilidade para materiais sustentáveis. Dessa
forma, os alunos trabalharam em pesquisa de referências e materiais, na criação do
objeto, construção do protótipo e sua instalação e a partir daí construíram brinquedos com
materiais reutilizados (nave de bambu, balanços de pneu e túneis de tonel), em uma
praça na Vila Brandina - Campinas.
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Fig.11 – Brinquedos construídos pelos alunos da
Arquitetura em um espaço público

PROJETO: O PAPEL QUE MOLDA O MÓVEL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 600
Nº de alunos e docentes envolvidos: 47
Os alunos foram desafiados a produzir peças de mobiliário com um material
inusitado, por meio de uma atividade de criação e montagem utilizando o papelão como
matéria de base. Essa interação aproximou os alunos das discussões sobre
sustentabilidade, desafiando-os a produzirem uma peça com design interessante com a
utilização de um material reciclável e acessível.
A exposição dos resultados ficou por um período no Campus 2 da UniFAJ e
também, foi levada para a Casa da Memória de Jaguariúna, ficando em um local de
grande movimentação, o que proporcionou à população a ampliação de referências
quanto às possibilidades de utilização do material, além da compreensão de um dos
campos de atuação do arquiteto e urbanista, o desenho de peças de mobiliário.

Fig.12 – Peças de mobiliário produzidas por alunos da Arquitetura
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PROJETO: MARKETING DIGITAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 50
Nº de alunos e docentes envolvidos: 73
Com o objetivo de desenvolver soluções tecnológicas para apoio e manutenção
dos serviços administrativos e de marketing da Associação Carisma-Jaguariúna, os
alunos desenvolveram diversas ações durante o ano de 2018.
Entre elas a atualização de um website institucional, proporcionando uma melhor geração
de receita para a instituição, por meio de um sistema de doações. Foi também ministrado
um treinamento no software Word, fornecendo capacitação e suporte técnico para que
consigam se integrar ao mercado de trabalho. Por fim, foi organizada uma grande
confraternização entre todos os alunos do curso de Computação e todos os internos e
colaboradores da Associação Carisma com muita música e um café da tarde especial.

Fig. 13 – Alunos em Confraternização na Associação Carisma

PROJETO: EMPREENDCONT
Quantidade de pessoas beneficiadas: 215
Nº de alunos e docentes envolvidos: 41
Com o objetivo de promover a prática acadêmica na realização de um evento de
grande impacto social, promovendo o conhecimento, ações sociais, relacionamento
interpessoal e network dos graduandos com a sociedade em geral, aconteceu a 12ª
edição do EmpreendCont UniFAJ.
Esse evento envolveu ações culturais e palestras, “Neurociência para Educação
Financeira” e “Tipos de Investimentos”. Isso por meio da busca de patrocinadores para
café, compra de brindes, decoração, palestrantes, convidados, além do levantamento de
necessidades de instituições beneficentes da região. Dessa forma, foram investidos R$
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9.159,40 na realização do evento e R$ 1.771,60 foram doados, em forma de produtos,
para o Lar São Vicente de Paulo e para o NISFRAM - Jaguariúna.

Fig.14 – 12ª edição do EmpreendCont

PROJETO: IR SOLIDÁRIO
Quantidade de participantes: 55
Quantidade de pessoas beneficiadas: 52
Com o objetivo de promover a prática para os alunos de Ciências Contábeis diante
do processo de preenchimento anual do sistema nacional de informe de Imposto de
Renda de pessoa física e jurídica, a UniFAJ, há alguns anos desenvolve um projeto social
bastante reconhecido pela comunidade acadêmica e também externa à instituição.
Dessa forma, no ano de 2018 os alunos focaram seus esforços na temática da
Educação Fiscal, promovendo a disseminação de conhecimentos sobre IR, inicialmente
com uma palestra da equipe da Receita Federal, realizada no Campus 1 da UniFAJ e
depois com um workshop aberto aos alunos e público externo, onde participaram 55
pessoas de diferentes realidades como alunos, familiares, parceiros institucionais,
colaboradores e docentes.
"O curso de IRPF ministrado pelos professores Anderson Bian e José Luiz, teve
grande impacto em minha vida acadêmica e pessoal, pois me auxiliou no preenchimento
do imposto de renda de alguns familiares e possibilitou por em prática os conhecimentos
adquiridos tanto em sala de aula quando no workshop, além de ter um caráter social pois
para participar do workshop era necessário a doação de 1 kg de alimento não perecível,
que os professores posteriormente doaram a uma instituição que necessitava, enfim o
curso foi muito bom e bem aproveitado" – Depoimento da aluna Ana Claudia Gaspar dos
Santos, 8º semestre.
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Fig. 15 – Palestra da equipe da Receita Federal aos alunos de Ciências Contábeis

PROJETO: CIPPJ - CENTRO INTEGRADO DE PESQUISAS E PRÁTICAS JURÍDICAS
Quantidade de participantes: 4.032
Quantidade de pessoas beneficiadas: 45
Com o objetivo de os alunos atuarem na prática, o CIPPJ é um programa que abrange a
Unidade Avançada de Atendimento Judiciário – UAAJ, Juizado Informal de Conciliação –
JIC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC e Juizado Especial Civil,
Criminal e Fazendário – JECC.
Vários acordos são homologados e os conflitos solucionados, com o total envolvimento e
condução de alunos e docentes orientadores, já que todos os alunos, a partir do quarto
semestre, são convidados para participar de processo seletivo para o CIPPJ, sendo que
também é disponibilizado a todos os alunos o estágio voluntário e a possibilidade de
assistir audiências reais. No ano de 2018, o CIPPJ trabalhou com 672 atendidos, em
2.688 audiências para 4.032 atendimentos.

Fig. 16 – Atendimentos no CIPPJ
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PROJETO: JÚRI SIMULADO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 420
Nº de alunos e docentes envolvidos: 94
Com o objetivo de o aluno executar na prática um evento de exposição do sistema
processual de interesse à sociedade e todos terem acesso as mais diferentes
informações jurídicas, acontece anualmente o Júri Simulado UniFAJ.
O evento é divulgado através de mídias sociais, convidando a comunidade para
entender como funciona o sistema processual, podendo ainda fazer parte do corpo de
jurados e interagir com os alunos e docentes. Toda a atividade é baseada em caso real,
julgado pelo júri popular e em convênio com o Tribunal de Justiça é desarquivado um
processo estudado e distribuído aos alunos diferentes papéis para exercerem as funções
de advogado de defesa, promotor de justiça, juiz, entre outros, frente ao público no Teatro
Municipal da cidade.

Fig. 17 – Júri Simulado UniFAJ

PROJETO: MARIA DA PENHA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 560
Nº de alunos e docentes envolvidos: 79
Com o principal objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
promovendo e divulgando a Lei Maria da Penha - 11340/06, demonstrando de maneira
prática a sua aplicação, os alunos, depois de debaterem o assunto em sala, são
incentivados a pensarem em mecanismos de prevenção e combate a essa prática.
Na sequência, foram desenvolvidos projetos, e em evento agendado, a comunidade foi
chamada à instituição para conhecer os projetos, estruturados com a finalidade de
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impactar a sociedade, promovendo o debate, trazendo informações e incentivando o
combate a prática de violência doméstica.

Fig. 18 - Encenação em evento realizado pelo curso de Direito

PROJETO: PATERNIDADE RESPONSÁVEL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 223
Nº de alunos e docentes envolvidos: 42
Com o objetivo de promover o reconhecimento espontâneo da paternidade, fazendo com
que excluídos recuperem sua dignidade e amparo legal, a UniFAJ optou por transmitir aos
seus alunos a finalidade, importância e seriedade de projetos que alcançam a
comunidade.
Assim, com dados colhidos das Secretarias de Educação pelo Tribunal de Justiça e a
UniFAJ, é expedida carta-convite para as mães para que compareçam a unidade do
CIPPJ UniFAJ ou Fórum de Jaguariúna, para que sejam colhidos depoimentos, ocorram
audiências pré-agendada e tendo o reconhecimento, é homologado pelo juiz da Vara da
Infância e Juventude e expedido Mandado de Averbação para que se inclua o nome do
pai e avós paternos no registro de nascimento da criança.

Fig. 19 – Paternidade responsável
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PROJETO: SUSTENTA ESSA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 481
Nº de alunos e docentes envolvidos: 52
Em uma parceria da UniFAJ com a Secretaria de Educação e Secretaria de
Esportes de Jaguariúna, o projeto oferece atividade pedagógica por meio da vivência
esportiva aos alunos da rede municipal de ensino, da Escola Oscarlina Pires Turato,
próxima a UniFAJ.
Além disso, também possibilita um rico espaço de ensino aprendizagem aos
alunos, fazendo com que estes coloquem em prática os conhecimentos adquiridos ao
longo do curso em uma ação pedagógica que visa a iniciação esportiva geral em conjunto
com a formação humana, por meio de atividades lúdicas e pré-desportivas, gerando o
contato com os princípios operacionais, com as habilidades motoras/cognitivas básicas e
regentes das práticas desportivas.

Fig. 20 – Crianças em atividade esportiva com alunos da UniFAJ

PROJETO: FESTIVAL DE DANÇA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 150
Nº de alunos e docentes envolvidos: 80
Com o objetivo de aproximar os alunos da prática pedagógica, no planejamento e
execução das vivências para as crianças da Escola Profa. Oscarlina Pires Turato e no
planejamento do Festival de Dança e Ginástica Geral, o projeto proporcionou a
incorporação dos conteúdos vivenciados na disciplina em formato de uma apresentação
para o público em geral.
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No desenvolvimento, os alunos também envolveram seus grupos de práticas em
outros ambientes e a comunidade vizinha, que esteve presente atuando e assistindo as
apresentações. Dessa forma, alguns parceiros participantes foram a equipe de Ginástica
Artística da Prefeitura de Jaguariúna, a Cia de Dança Allegro, Grupo de Ginástica Rítmica
Fernanda Piazza e o Studio de Dança Marcio Dias.

Fig.21 – Festival de Dança

PROJETO: ATENDIMENTO INTERCLÍNICAS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 2.330
Nº de alunos e docentes envolvidos: 48
Por meio dos Atendimentos na Interclínicas UniFAJ, os alunos realizam, de
maneira interdisciplinar, ações na UBS Roseira de Baixo e UBS XII, duas Unidades
Básicas de Saúde, juntamente com as enfermeiras municipais. Dessa forma, ao inserir os
alunos na realidade local e com o contato direto com a população, a UniFAJ dá a
oportunidade de desenvolvimento do senso crítico e reflexivo sobre sua atuação como
futuro profissional da saúde, desenvolvendo ações de promoção da saúde, prevenção das
doenças e diagnóstico precoce, em consulta de enfermagem junto à mulher, gestante,
puérpera e recém - nascido, ações de educação e atenção à saúde aos portadores de
doenças crônicas não transmissíveis e também o diagnóstico precoce no programa saúde
do homem.
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Fig. 22 – Alunos da Enfermagem em Atendimento Interclínicas

PROJETO: CAPACITAÇÃO DE PAJENS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 275
Nº de alunos e docentes envolvidos: 10
Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Arthur Nogueira, em parceria com
sua Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, convidou os alunos de Enfermagem
da UniFAJ para capacitarem as pajens e educadores infantis municipais para o
conhecimento em atendimentos de urgência e emergência em crianças de 0 a 3 anos de
idade.
Essa oportunidade é essencial aos alunos, pois os colocam em contato com a
comunidade, por meio de colaboradores de órgãos públicos das cidades vizinhas,
atendendo demandas reais e tendo que lidar com diferentes realidades estruturais e
socioeconômicas, características de humanizam o profissional de saúde.

Fig. 23 – Alunas de Enfermagem em capacitação
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PROJETO: EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Quantidade de pessoas beneficiadas: 5.000
Nº de alunos e docentes envolvidos: 21
Os alunos têm a oportunidade de atuar em empresas e escolas públicas da região,
desenvolvendo ações de Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças, no ano de 2018,
mais de 80 atividades em diferentes locais foram realizadas. Com essa atuação a UniFAJ
capacita os alunos para desenvolverem ações de promoção da saúde, prevenção de
doenças, além de despertar o aluno sobre a importância da valorização da vida e da
saúde. As solicitações vêm da própria comunidade, empresas, escolas, governo
municipal, organização não-governamental e outros parceiros que desejam desenvolver
uma ação ou palestras sobre um tema escolhido a um público específico. O aluno prepara
a oficina, segundo o tema solicitado e, sob a supervisão de um docente, ele desenvolve
essas ações.

Fig.24 – Aluna de Enfermagem atuando em empresa

PROJETO: SAÚDE DA MULHER NO CÁRCERE
Quantidade de pessoas beneficiadas: 3.150
Nº de alunos e docentes envolvidos: 61
Em parceria com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, os alunos do
curso de graduação em Enfermagem, comparecem à unidade prisional “Penitenciária
Feminina de Mogi-Guaçu”, duas vezes por semana.
Nesses encontros, desenvolvem consultas de enfermagem atendendo às
reeducandas grávidas e não grávidas, recém-nascidos e servidores. Desenvolvem ações
de promoção da saúde e prevenção de doenças, vivenciando o atendimento a essas
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pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2018, iniciaram também um trabalho de
arteterapia com os servidores, com o objetivo de que, em 2019, ele se estenda também
para as mulheres reclusas, humanizando o profissional de saúde e seus atendidos.

Fig. 25 – Aluna de Enfermagem orientando reeducanda

PROJETO: BLOG AGRONOMIA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 1.500
Nº de alunos e docentes envolvidos: 100
O objetivo principal desse projeto é disponibilizar para o público em geral as
informações sobre floricultura e plantas ornamentais adquiridos pelos alunos durante todo
o ano de 2018. Para isso, os alunos do curso de Engenharia Agronômica desenvolveram
projetos de pesquisa relacionados a manejo, produção, comercialização e demais.
Todas as informações e resultados foram disponibilizados através de um blog
vinculado ao site da FAAGROH, onde essas informações se tornaram públicas, podendo
ser acessado de forma fácil para todos os interessados. Além da criação do blog e das
postagens constantes, a iniciativa gerou também um trabalho científico que foi
apresentado durante o ENIC UNIFAJ - Encontro de Iniciação Científica.
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Fig. 26 – Página do Blog Agronomia

PROJETO: HORTA SOLIDÁRIA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 65
Nº de alunos e docentes envolvidos: 23
O objetivo principal desse projeto é a atividade prática dos alunos FAAGROH, por
meio da orientação sobre a produção de produtos olerícolas em pequena escala (horta
comunitária), para fins de produção para consumo próprio, a parceiros locais.
Dessa forma, durante o ano de 2018, os alunos do curso de Gestão do
Agronegócio em Horticultura atuaram na orientação da criação de uma horta na NAOTT,
escola na cidade de Holambra, que atende pessoas com deficiências físicas e
intelectuais.
Os desafios aos alunos foram muito grandes, pois tiveram que passar seus
conhecimentos teóricos e práticos para pessoas com necessidades especiais, de forma
interativa, vivenciando dessa forma diferentes realidades.
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Fig. 27 – Horta Solidária na NAOTT

PROJETO: DESAPEGA QUE EU PEGO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 4.100
Nº de alunos e docentes envolvidos: 21
Com o objetivo de mobilização de uma campanha institucional, composta por
diversas ações de conscientização sobre a temática do consumo responsável, da
destinação correta dos resíduos, da reutilização de materiais e da reciclagem, os alunos
do

curso

de

Engenharia

Ambiental

investiram

em

ações

que

promovam

o

desenvolvimento sustentável e a consciência ambientalmente correta de todos os
envolvidos.
Com sua atuação em frentes como mobilização para coleta de lacres de latinha,
coleta de papel e banners descartados, com o objetivo de reversão desses materiais em
outros produtos como brindes institucionais e cadeiras de rodas para doação, fornecidas
por parceiros, os alunos atuaram no campus, fomentando discussões e ações da
comunidade acadêmica.

Fig. 28 – Coleta de banners durante o ENIC 2018
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PROJETO: EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
Quantidade de pessoas beneficiadas:
Nº de alunos e docentes envolvidos:
Com o principal objetivo de conscientizar os jovens que direção e álcool não
combinam, os alunos de Engenharia Civil organizaram uma pesquisa interna de
levantamento de dados com foco na produção de uma campanha de educação no
trânsito. Dessa forma, fizeram uma análise estatística completa e uma comparação com a
estatística brasileira e outros números no mundo, seguindo os dados da OMS Organização Mundial de Saúde.
Sendo este trabalho a primeira etapa de um projeto interdisciplinar, que teve seu
início com um número de, aproximadamente, mil alunos pesquisados, visando entender
sua percepção sobre o álcool e a direção veicular, planejando para 2019 uma campanha
externa, com a parceria da Secretaria de Trânsito e Secretaria de Educação de
Jaguariúna.

Fig. 29 – Questionário elaborado pelos alunos da Engenharia Civil

PROJETO: REFORMANDO SONHOS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 80
Nº de alunos e docentes envolvidos: 51
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Com o objetivo de propiciar a vivência prática de atividades cotidianas da
construção civil, como avaliação de patologias, desenvolvimento de projetos de reforma,
levantamento de quantitativo de materiais e intervenções em geral, a UniFAJ formou uma
parceria com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Jaguariúna.
Um exemplo de oportunidade de interação foi com a APAE - Jaguariúna que, por
meio de um mapeamento de demandas, foi diagnosticado que seria importante terem um
ginásio poliesportivo, com múltiplas funções como eventos sociais e esportivos. Partindo
desta premissa, os alunos desenvolveram diversos projetos de criação destes espaços,
que em 2019 serão apresentadas à instituição.

Fig. 30 – Parceria com a APAE Jaguariúna

PROJETO: FAJDUINO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 22
Nº de alunos e docentes envolvidos: 46
Por meio de um minicurso oferecido para a comunidade, especialmente a alunos
de escolas da região de Jaguariúna, do ensino médio e técnico, houve o desenvolvimento
de projetos temáticos de automação e robótica educacional utilizando a plataforma
ARDUINO, essa atividade aconteceu em duas manhãs de sábado, na UniFAJ,
possibilitando o acesso desses participantes ao ambiente acadêmico.
Dessa forma, envolvendo os conteúdos programáticos pertinentes ao oitavo e
décimo semestres do Curso de Engenharia de Controle e Automação, acontece o
desenvolvimento de competências, habilidades, saberes e fazeres pelos alunos, o
empoderamento para o empreendedorismo e a atuação social e tecnológica junto à
comunidade da região.
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Fig. 31 – Aluna de ECA em minicurso oferecido para a comunidade

PROJETO: ATENDIMENTO EM INSTITUIÇÕES
Quantidade de pessoas beneficiadas: 100
Nº de alunos e docentes envolvidos: 75
Com o objetivo de desenvolvimento de projetos temáticos, envolvendo os
conteúdos programáticos pertinentes e também o desenvolvimento de competências,
habilidades, saberes e fazeres pelos alunos, além do empoderamento para o
empreendedorismo e a atuação social e tecnológica junto à comunidade da região de
Jaguariúna, nasceu o projeto Ludicacionar.
Assim, os alunos desenvolveram ferramentas lúdicas e educacionais integrando a
Manufatura Integrada por Computador, CNC e Impressora 3D, produzindo mais de 40
brinquedos educativos utilizando impressora 3D e o Centro de Usinagem, material doado
para a APAE de Jaguariúna.

Fig. 32 – Ferramentas lúdicas e educacionais desenvolvidas pelos alunos de ECA
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PROJETO: COLÓQUIO FACULDADE SAUDÁVEL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 85
Nº de alunos e docentes envolvidos: 85
No Colóquio Faculdade Saudável os alunos se dedicaram a planejar melhorias na
UniFAJ, desenvolvendo ações voltadas para o aumento do nível cultural, ampliando o
relacionamento entre os alunos dos diversos cursos dos campi e também promovendo a
sustentabilidade dentro da instituição.
Os alunos, em resposta à pergunta “O que seria uma faculdade saudável?”,
apresentaram suas expectativas, abordando cultura, relacionamento e sustentabilidade. O
evento aconteceu no Campus 2 e teve a participação dos alunos do curso de Engenharia
de Produção, Alumni e também alunos de Enfermagem e outros participantes dos grupos
de estudos e pesquisa. Por fim, objetivam produzir artigos acadêmicos sobre o
consolidado das ideias e publicar na Revista Intellectus.

Fig. 33 – Alunos de Engenharia de Produção

PROJETO: DESPERTANDO OS SENTIDOS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 150
Nº de alunos e docentes envolvidos: 87
Com o objetivo do desenvolvimento de novos produtos e serviços, baseados em
teorias da Engenharia de Produção, para o atendimento de necessidades da comunidade
de pessoas com deficiências motoras, intelectuais e outras, os alunos se dedicam ao
estudo e desenvolvimento dessa iniciativa.
Dessa forma os alunos do curso entram em contato com temáticas sociais, por
meio da parceria direta com o NIAC – Núcleo de Acessibilidade UniFAJ, em que
especialistas levam aos alunos, em forma de palestras e oficinas, oportunidades de
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aprofundamento na temática da inclusão e do design universal de produtos, para que os
produtos gerados pelos grupos possam atender demandas reais e, quando possível,
serem revertidos para pessoas com necessidades especiais.

Fig.34 – Alunas de Engenharia de Produção

PROJETO: GARAGEM DO MOMENTO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 35
Nº de alunos e docentes envolvidos: 122
O desafio Garagem do Momento é lançado pelo Grupo de Estudo Momento, que
estuda Arte, Cultura e Engenharia e faz parte dos Grupos de Estudo da área de
Concentração das Ciências Exatas e Tecnológicas do Núcleo de Estudo e Pesquisa
Interdisciplinar - NEPI, em parceria com o curso de Engenharia de Produção.
O objetivo deste Grupo de Estudo é estimular os vínculos entre a comunidade
acadêmica e sociedade, mostrando que a pesquisa é atraente e acessível. Sendo o
desafio Garagem do Momento um espaço democrático e lúdico em que todos podem
dialogar sobre pesquisa, sem a preocupação de convenções e formalidades que possam
inibir a troca de conhecimento.

Fig. 35 – Projeto Garagem do Momento
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PROJETO: METODOLOGIA 30D
Quantidade de pessoas beneficiadas: 350
Nº de alunos e docentes envolvidos: 33
A atividade contemplou a prática dos alunos de Engenharia de Produção com base
em todos os conteúdos e técnicas aprendidas em sala de aula, utilizando ferramentas
estratégicas de gestão para a geração de um impacto social relevante.
Dessa forma, os alunos usaram ferramentas de engenharia para criar suas
estratégias de ajuda à instituição beneficente David Rowe, casa de passagem de crianças
em tratamento do câncer infantil no Hospital Boldrini - Campinas, atividades essas
planejadas em curto, médio e longo prazo, formando grupos que planejaram a ação e no
período de 30 dias, a contar do planejamento até a entrega da atividade e relatório de
aplicação da disciplina, participaram dessa iniciativa única de desenvolvimento
profissional e pessoal.

Fig. 36 – Alunos da Engenharia de Produção na Casa David Rowe

PROJETO: CIM – CENTRO DE INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 200
Nº de alunos e docentes envolvidos: 80
Com o objetivo de estruturar uma “Clínica Escola” na Interclínicas UniFAJ, os
alunos fazem atendimentos recorrentes, duas vezes por semana, a toda a população que
frequenta a UBS - Unidade Básica de Saúde - Roseira de Baixo.
Nessa oportunidade de atuação prática, os alunos atendem à população com abordagens
da atenção farmacêutica, por meio do acompanhamento farmacoterapêutico presencial
gratuitamente.
Além dessa atuação presencial, os alunos organizaram o Blog - CIM UniFAJ Centro de Informações de Medicamentos, com o objetivo de utilizar as mídias digitais
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nessa disseminação de informações, fortalecendo o objetivo principal do projeto de
orientar a população sobre o correto uso das medicações.

Fig. 37 – Coordenador da Farmácia e Alunos em atendimento na UBS

PROJETO: FARMÁCIA VIVA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 50
Nº de alunos e docentes envolvidos: 40
Na Interclínicas UniFAJ existe um laboratório de atividades práticas do curso de
Farmácia, um campo de plantio e cuidado de plantas medicinais para estudo, pesquisa e
disseminação de conteúdos.
Nesse local, os alunos entram em contato prático com a planta, nos processos de
cultivo, fomentando a divulgação da “medicina alternativa – com foco em fitoterápicos”,
como educação para toda a população, por meio da interação com outros cursos e com a
comunidade externa.
Essa interação aconteceu durante o ano de 2018 em diversas oportunidades de
recebimento de escolas da região, grupos de órgãos públicos e pessoas que
individualmente foram participar do projeto, recebendo informações, participando de
oficinas e também de cirandas culturais.
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Fig. 38 – Professora e alunos na “Farmácia Viva”

PROJETO: ATENDIMENTOS FISIOTERÁPICOS A INSTITUIÇÕES BENEFICENTES
Quantidade de pessoas beneficiadas: 100
Nº de alunos e docentes envolvidos: 11
Com o objetivo de oportunizar a socialização dos alunos com os idosos e incentivar
a promoção e educação em saúde, desenvolvendo e exercitando habilidades motoras e
intelectuais, além de incentivar também a afetividade através do acolhimento, estimulando
a convivência e interação entre os idosos e funcionários do CDI - Centro Dia do Idoso de
Jaguariúna, a Fisioterapia faz atendimentos semanais na instituição beneficente.
Na atuação eles também promovem a melhora da qualidade de vida, o incentivo à
prática de atividades para melhora do equilíbrio, que favoreçam a prevenção de quedas e
que os motivem e encorajem ao desenvolvimento de habilidades, através de dança,
exercícios específicos e o desenvolvimento de atividades lúdicas.

Fig. 39 – Alunas da Fisioterapia em atividade no CDI
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PROJETO: ATENDIMENTOS INTERCLÍNICAS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 22.000
Nº de alunos envolvidos: 33
Com a oportunidade de realizar atendimento ambulatorial de fisioterapia à
população de Jaguariúna, na Interclínicas UniFAJ, os alunos atuam nas áreas de
Neurofuncional, Traumato-Ortopedia, Saúde Comunitária e Hidroterapia.
Durante os atendimentos também são realizadas orientações aos pacientes e
familiares, onde é possível os alunos colocarem em prática todo o conhecimento
adquirido, pois além do conhecimento técnico, a experiência em um estágio também é
comportamental. O aluno precisa aprender como se relacionar com os colegas, com o
supervisor e descobrir o que pode acrescentar aos locais onde atuará como profissional.
Além da prática técnica, os alunos organizam decorações e atendimentos temáticos em
épocas como Festa Junina e Natal.

Fig.40 – Alunas de Fisioterapia em atendimento

PROJETO: MOUNTAIN BIKE
Quantidade de pessoas beneficiadas: 43
Nº de alunos envolvidos: 40
Com o objetivo de promover ações preventivas e suporte fisioterapêutico gratuito
aos atletas profissionais e recreacionais que fazem parte do grupo de Mountain Bike de
Jaguariúna, os alunos trabalharam no âmbito prático da atuação na fisioterapia do
esporte, possibilitando a utilização do conhecimento adquirido na teoria.
Durante os atendimentos realizados semanalmente na Interclínicas UniFAJ, os
alunos trabalharam no gerenciamento e proposta de treinamentos preventivos como core,
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flexibilidade e propriocepção, respeitando as prioridades da periodização programada,
além de ações recuperativas pós treinos, como a crioterapia por imersão corporal, dando
suporte para os casos de queixas musculoesqueléticas relacionadas à prática da
modalidade.

Fig. 41 – ciclistas em atendimento na Interclínicas

PROJETO: SAÚDE DO TRABALHADOR
Quantidade de pessoas beneficiadas: 175
Nº de alunos envolvidos: 35
O projeto é parte do Estágio de Fisioterapia do Trabalho, onde os alunos vivenciam
na prática as questões que envolvem a Saúde do Trabalhador. Possibilitando o
desenvolvimento de ações que visam mudanças e adequações dos postos de trabalho,
de posturas e comportamentos e, através de palestras e ações educativas de temas
pertinentes a saúde, favorecer uma melhora da qualidade de vida desse público.
Nessa oportunidade os alunos vivenciam na prática a atuação do fisioterapeuta
dentro da empresa, conhecendo os processos produtivos, identificando possíveis riscos
laborais, o que impacta tanto na saúde do funcionário quanto no processo produtivo das
empresas parceiras, que de forma gratuita recebem os alunos de Fisioterapia
periodicamente.
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Fig. 42 – Alunas atuando em Fisioterapia do Trabalho

PROJETO: TRIAGEM E ACOLHIMENTO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 180
Nº de alunos envolvidos: 14
O processo de triagem e acolhimento nasceu da necessidade de análise do grupo
de pacientes da Interclínicas UniFAJ, que estão aguardando vaga para serem atendidos
em Fisioterapia, buscando minimizar os motivos que os levaram a necessitar do serviço,
avaliando a gravidade e urgência de cada caso e através de uma avaliação
fisioterapêutica, estabelecendo critérios que agilizem o atendimento aos casos mais
graves e com maior urgência.
Essa é uma experiência de extrema importância, pois por meio dela os alunos
aprimoram suas competências e habilidades adquiridas ao longo do curso. Já os
pacientes, que recebem orientações sobre a sua patologia, podem ser encaminhados à
área específica para seu atendimento, de uma forma mais rápida.

Fig. 43 – Avaliação fisioterapêutica por aluna
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PROJETO: LOGÍSTICA REVERSA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 1.500
Nº de alunos envolvidos: 24
Com o objetivo de conscientizar a população que acessa a UniFAJ sobre os riscos
ambientais da má gestão dos resíduos, buscando alternativas para reaproveitar, reduzir e
destinar corretamente os produtos de pós-consumo, sem prejuízos ao meio ambiente, os
alunos apresentaram opções com baixo investimento para serem replicadas na
sociedade, por meio de projetos de Logística Reversa de resíduos eletroeletrônicos,
pilhas, baterias, óleo vegetal e orgânicos.
Os grupos de alunos montaram os coletores e modelo do que a população deve
fazer com os resíduos orgânicos gerados nas residências, organizando também uma
parceria com a Prefeitura de Jaguariúna e Lojas CEM, para recolherem os resíduos
periodicamente.

Fig. 44 – Coordenadora e Alunos de Logística

PROJETO: REDE LOGÍSTICA SOCIAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 50
Nº de alunos e docentes envolvidos: 26
Com o objetivo do desenvolvimento de iniciativas socioculturais os alunos têm a
possibilidade de integrar o trabalho logístico a um projeto social, entregando a cada
período, ao final da atividade, um projeto a uma instituição beneficente, que a auxilie na
formação de uma rede de atendimento logístico.
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Com essa atividade prática o aluno tem a oportunidade de desenvolver seu senso
crítico sobre a sociedade, criando uma cadeia logística entre fornecedores e clientes, que
melhore a qualidade, preço, disponibilidade e custo dos bens para a sociedade, para
melhor atender às instituições beneficentes locais.

Fig.45 – Alunos de Logística

PROJETO: JOVEM EXTENSIONISTA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 15.200
Nº de alunos e docentes envolvidos: 201
Com o objetivo de proporcionar à comunidade a oportunidade de conhecer as
áreas de atuação do médico veterinário, permitindo ao futuro médico ser agente de
mudanças e também auxiliar os departamentos de saúde dos municípios, a UniFAJ atua
em diferentes atividades gratuitas.
Alguns exemplos foram as campanhas de vacinação antirrábica das cidades de
Santo Antônio do Jardim, Pedreira e Mogi Mirim, onde os alunos auxiliaram na vacinação
e fizeram orientações aos tutores dos principais cuidados com o seu pet, além de os
alunos

de

graduação

percorrerem

diferentes

escolas

da

região,

ministrando

conhecimentos prévios para alunos de ensino médio sobre as diversas áreas de atuação
da Medicina Veterinária.

Fig. 46 – Campanha de vacinação antirrábica
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PROJETO: PROGRAMA DE CASTRAÇÃO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 300
Nº de alunos e docentes envolvidos: 238
Em parceria com a Secretaria de Saúde de Jaguariúna, acontece a Campanha de
Esterilização cirúrgica de cães e gatos – controle populacional.
Nessa oportunidade, os alunos UniFAJ atuam na avaliação dos animais que serão
submetidos à esterilização cirúrgica e também acompanham e realizam os procedimentos
cirúrgicos juntamente com os professores responsáveis pela campanha. Realizando todo
preparo do animal, cuidados trans e pós cirúrgicos.
Durante o ano houve a possibilidade de realização da castração de cães e gatos,
aprimorando o conhecimento teórico dos discentes na prática, auxiliando no controle
populacional, posse responsável e diminuição de zoonoses, papéis fundamentais dos
médicos veterinários.

Fig. 47 – Castração de animal doméstico

PROJETO: VETERINÁRIO CIDADÃO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 74
Nº de alunos e docentes envolvidos: 547
Com o objetivo de proporcionar à comunidade atendimento médico veterinário com
valores que sejam acessíveis, podendo dessa forma os tutores da região oferecerem a
seus animais acesso à medicina preventiva, além de diagnóstico e tratamento de
enfermidades, a UniFAJ realiza atendimentos agendados em aulas práticas.
O atendimento acontece nas aulas de Clínica Geral de cães e gatos, realizado
pelos alunos e professores da disciplina. Assim, em 2018, os alunos do curso de medicina
veterinária puderam vivenciar a prática do atendimento médico veterinário de pequenos
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animais, praticando a coleta de exames, prescrição e administração de medicamentos,
discussão sobre diagnóstico e prognóstico dos casos abordados durante o projeto.

Fig. 48 – Atendimento de pequenos animais

PROJETO: ATENDIMENTOS INTERCLÍNICAS
Quantidade de pessoas beneficiadas: 590
Nº de alunos e docentes envolvidos: 109
O projeto acontece por meio de atendimentos e atividades de estágio em Nutrição
na Interclínicas UniFAJ, com objetivo de proporcionar ao aluno, a oportunidade de aplicar
o conhecimento teórico, previamente adquirido no decorrer do curso, na área de Nutrição
Clínica e Saúde Pública, permitindo o exercício profissional supervisionado no
atendimento dietoterápico e na avaliação do estado nutricional, além do acompanhamento
das rotinas do profissional nutricionista na área de saúde pública.
Promovendo a vivência do aluno junto à comunidade fora do campus, exercendo a
orientação ao tratamento de doenças não transmissíveis e que são desencadeadas por
maus hábitos alimentares, dando ênfase ao cultivo de horta escolar e o aprimoramento da
Merenda Escolar.

Fig. 49 – Alunos vivenciando a Nutrição Clínica e Saúde Pública na Interclínicas
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PROJETO: EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 300
Nº de alunos e docentes envolvidos: 49
Valorizando a prática do futuro nutricionista junto a diferentes públicos, atuando
como “educador em nutrição”, os alunos são tecnicamente preparados para irem a campo
desenvolver um trabalho de educação nutricional, junto a jovens universitários; gestantes
e nutrizes; na infância e adolescência; adulto, idoso, dentro de restaurantes
comerciais/industriais (UAN) e também junto de instituições que atuam com indivíduos
com deficiência intelectual.
Nesse sentido, os alunos escrevem um pré-projeto e apresentam para seus
colegas e docentes em forma de seminário, para depois irem a campo e desenvolverem
as ações de educação nutricional, executando diferentes ações que beneficiam a
população alvo e enriquecem a prática deles em campo.
PROJETO: FEIRA NUTRICIONAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 800
Nº de alunos e docentes envolvidos: 201
Em atividade multidisciplinar, com caráter informativo sobre Alimentação Saudável,
todos os alunos do curso de Nutrição trabalharam em projetos relacionados a dois ou três
passos, totalizando os 10 passos de uma alimentação saudável, conforme orientação do
novo Guia Alimentar para a População Brasileira, com novas diretrizes sobre a
classificação dos alimentos.
Com o resultado dos projetos o curso organizou uma Feira Nutricional em um dia
específico no Campus 2 da UniFAJ, aberto ao público interno e externo da instituição, que
esteve presente, interagindo com as atividades como preparações culinárias, elaboração
de folhetos explicativos, jogos interativos e avaliação nutricional aos participantes.

Fig. 50 – Alunos e docentes em 1ª Feira Nutricional da UniFAJ
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PROJETO: PROJETO HORTA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 800
Nº de alunos e docentes envolvidos: 151
Com o objetivo de capacitação de multiplicadores, os alunos do curso de Nutrição
UniFAJ, realizaram atividades de manuseio de terra, compostagem e plantio de mudas,
com a elaboração de material didático sobre o processo.
As atividades fazem parte dos processos do Estágio em Nutrição Social, com
objetivo de aprendizado em manejo de Horta, e posteriormente, o compartilhamento de
saberes em escolas da região, de ensino municipal, estadual e privado, dando ênfase ao
cultivo de horta escolar e especialmente ao aprimoramento da merenda escolar. Em 2018
também foi desenvolvida uma horta na Interclínicas UniFAJ, para que essa replicação de
conhecimentos também atinja o público circulante da UBS - Unidade de Saúde Básica e
demais serviços do campus.

Fig. 51 – Projeto Horta em escolas municipais da região

PROJETO:

ERA

UMA

VEZ,

CONTE

OUTRA

VEZ

–

NARRATIVAS

QUE

TRANSBORDAM
Quantidade de pessoas beneficiadas: 780
Nº de alunos e docentes envolvidos: 45
A iniciativa planeja e desenvolve a apresentação de práticas de narrativas e teatro
de histórias, atividade popularmente conhecida como contação de histórias, elaboradas
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pelos alunos do curso de Pedagogia, em 12 escolas de educação infantil, públicas e
privadas, no ano de 2018, nas cidades na região da UniFAJ.
O projeto oportuniza aos alunos da Pedagogia estarem presentes em escolas, de
diferentes perfis socioeconômicos e estruturais e, em grupos, desenvolverem uma
proposta pedagógica e lúdica para as crianças que convivem naquele ambiente único.
Sendo que para as crianças que têm a vivência de receber os educadores em formação,
chega uma oportunidade especial de usufruírem de suas propostas e preparo
pedagógico, lúdico e didático.

Fig. 52 – Atividade de contação de histórias

PROJETO: MATERIAIS PEDAGÓGICOS E ADAPTABILIDADE INCLUSIVA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 150
Nº de alunos e docentes envolvidos: 43
Com o objetivo de desenvolver o senso social de suas ações formativas e atender
às demandas lúdicas de crianças abrigadas em instituições de longa permanência ou em
tratamento de saúde, os alunos trabalharam na concepção e confecção, de materiais e
brinquedos pedagógicos.
Dessa forma, o projeto propiciou uma aplicabilidade direta e prática dos
fundamentos e análises pedagógicas que os alunos fazem a respeito da temática da
inclusão, adaptando-se materiais pedagógicos e posturas didáticas relacionadas à
aquisição da linguagem escrita e conceito de número a serem desenvolvidos com as
crianças, resultando na produção de 18 materiais que foram doados para o Instituto
Boldrini - Campinas.
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Fig. 53 – Material pedagógico confeccionado por Alunos de Pedagogia

PROJETO: AGENTE SOCIAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 17
Nº de alunos e docentes envolvidos: 5
O projeto tem por objetivo realizar ações educativas, no campo da saúde e
prevenção, aos adolescentes que estão abrigados na casa de longa permanência de
crianças e jovens Lar Feliz, da cidade de Jaguariúna.
Nessa oportunidade, os alunos trabalham junto aos adolescentes, através de
grupos de encontro regulares, com jogos, dinâmicas de grupo e rodas de conversa.
Nesse fluxo, como resultado, percebe-se o envolvimento dos jovens ao longo dos
encontros, com a possibilidade de trabalharem assuntos angustiantes dessa fase da
formação humana, criando um espaço de escuta empática e ativa.
PROJETO: GAPA – GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 135
Nº de alunos e docentes envolvidos: 9
Com o objetivo de oferecer um serviço de caráter informativo-reflexivo e aberto,
voltado a divulgar informações sobre o processo de adoção, bem como proporcionar a
interação e troca de experiências entre famílias adotantes, favorecendo a disseminação
da cultura da adoção, o GAPA - Grupo de Apoio à Adoção acontece em uma parceria da
UniFAJ com o Fórum de Jaguariúna e a Vara da Infância.
Em encontros mensais, é incentivada a reflexão sobre o perfil do adotado,
desistências pós processo e diversas outras temáticas, por meio de atividades lúdicas e
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muita conversa. Atualmente, tem atraído a participação de interessados de comarcas
vizinhas, como Pedreira/SP e Amparo/SP.

Fig. 54 – Dinâmica de grupo

PROJETO: PDP – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 551
Nº de alunos e docentes envolvidos: 15
O PDP é um programa de desenvolvimento profissional elaborado pelos alunosestagiários do nono e décimo semestres de Psicologia para os estudantes de diferentes
cursos da UNIFAJ, com o objetivo de propiciar vivências práticas na elaboração de
materiais em oficinas abertas para a comunidade acadêmica.
O programa é composto por módulos que abordam temas relacionados ao mundo
organizacional

e

carreira.

Suas

ações

desenvolvem

competências

técnicas

e

comportamentais, com o objetivo de ampliação de seu autoconhecimento e autonomia.
No ano de 2018, em parceria com os cursos de Medicina Veterinária, Engenharia de
Produção e Administração, os estagiários de Psicologia atuaram também em diversos
momentos dentro de disciplinas específicas de cada curso.

Fig. 55 – Alunos no PDP
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PROJETO: POP – PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Quantidade de pessoas beneficiadas: 290
Nº de alunos e docentes envolvidos: 12
O Programa de Orientação Profissional desenvolvido pelos alunos-estagiários de
Psicologia, oferece espaço para reflexão e orientação aos adolescentes de ensino médio
da região. Nessas atividades os participantes são incentivados a buscar a escolha
profissional de maneira assertiva, favorecendo o futuro processo de inserção no mercado
de trabalho, assim como promovendo a compreensão de suas habilidades e interesses.
PROJETO: PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA
Quantidade de pessoas beneficiadas: 2.308
Nº de alunos e docentes envolvidos: 267
Com o objetivo de proporcionar espaço para prática profissional do futuro
psicólogo, em contexto de atendimento individual e em grupos, considerando as
demandas contemporâneas e as novas formas de atendimento psicológico, o alunoestagiário atua na Interclínicas UniFAJ, atendendo à população de Jaguariúna de forma
gratuita, no Serviço-Escola de Psicologia.
As atividades são desenvolvidas para contemplar o processo de formação do aluno
de forma ética e competente em atividades como: Psicodiagnóstico Interventivo,
Psicoterapia com Tempo Delimitado Individual e em Grupo, Grupos de Orientação,
Triagens e Grupo de Espera. Nessas interações a população atendida tem acesso a um
serviço de saúde integral e com foco na melhoria de seu bem-estar e qualidade de vida.

Fig. 56 – Aluno-estagiário em atendimento a uma criança
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PROJETO: UM PORQUÊ POSITIVO
Quantidade de pessoas beneficiadas: 1.207
Nº de alunos e docentes envolvidos: 79
Com o objetivo de promover discussões e a sensibilização dos alunos sobre
direitos humanos e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, os alunos
trabalharam uma prática experimental de manipulação de contingências de reforçamento
positivo, por meio de uma gincana de arrecadação de doações e oficinas de habilidades.
Nesse evento, que teve a duração de três dias, e já é tradicional do curso de
Psicologia, foram arrecadados e doados 902 itens de alimentação e higiene, além de uma
campanha de incentivo à doação de sangue. Sendo que, no ano de 2018, a novidade
foram as oficinas de Empatia/Compaixão, Autocompaixão, Autoconhecimento e Gentileza,
com uma média de 40 participantes de diversos cursos e perfis, como alunos, docentes e
funcionários.

Fig. 57– Oficina do Evento Um Porquê Positivo

PROJETO INTECURSOS:
Cursos: Fisioterapia e Enfermagem
Quantidade de pessoas beneficiadas: 120
Nº de alunos e docentes envolvidos: 90
A ação no Hospital Walter Ferrari, da cidade de Jaguariúna, proporcionou um
período de descontração para aqueles que trabalham no local ou estão em tratamento de
saúde e seus acompanhantes, através da alegria contagiante dos alunos da Fisioterapia e
Enfermagem UniFAJ.
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Por meio de uma experiência de interação entre a arte e a saúde, através da figura
do palhaço, foram visitados os setores Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria,
Maternidade, Pronto-Socorro, Farmácia 24h, Cozinha, Central de Materiais, Limpeza e
Administrativo.
Dessa forma, os alunos experienciaram a emoção da doação de poucos minutos
para o próximo e o retorno através de sorrisos amorosos, já que tal ação é fundamental
enquanto estratégia de enfrentamento dos tratamentos de saúde e o sorriso é uma
excelente ferramenta no combate ao sofrimento psíquico e corporal.

Fig. 58 – Alunas de Fisioterapia e Enfermagem em ação no Hospital Walter Ferrari

PROJETO: CORRIDA UNIFAJ
Cursos: Educação Física, Nutrição e Fisioterapia
Quantidade de pessoas beneficiadas: 600
Nº de alunos e docentes envolvidos: 60
Com o objetivo de promover a prática esportiva, a atividade possibilitou o
envolvimento direto dos alunos com o contexto das corridas de rua, bem como a
problematização da temática em prática em sala de aula.
Dessa forma, em uma ação multidisciplinar, os alunos receberam mais de 600
participantes em uma manhã ensolarada de domingo, tendo um enriquecimento ímpar no
processo educativo e de desenvolvimento profissional, já que atuaram como
organizadores de todo o processo do evento, com ações de orientações sobre a atividade
física, além de orientação nutricional e a realização de atendimentos fisioterápicos antes e
depois da corrida. Por fim, um dos resultados do evento foi a arrecadação de R$12mil que
foram destinados a APAE Jaguariúna como reversão das atividades desenvolvidas.
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Fig. 59 – Comissão organizadora multidisciplinar

PROJETO INTERCURSOS: FOOT PRINT ZERO
Cursos: Gestão do agronegócio e Engenharia Agronômica
Quantidade de pessoas beneficiadas: 13.300
Nº de alunos e docentes envolvidos: 89
Com o objetivo principal de integrar as atividades desenvolvidas pelos alunos em
ações para a sociedade e meio ambiente, mostrando também a importância ecológica de
suas ações, os alunos dos cursos de Gestão do Agronegócio em Horticultura e de
Engenharia Agronômica, trabalharam na neutralização de todo CO2 emitido no transporte
de cada colaborador, professor e alunos até a FAAGROH.
Conscientizando sobre a problemática do aquecimento global, calculou-se que
foram rodados mais de 720 mil quilômetros e para tal utilizou-se mais de 55 mil litros de
combustível, e, em consequência, foram emitidas 83,3 toneladas de CO2 na atmosfera.
Assim, para a neutralização do carbono emitido foram plantadas 642 mudas de espécies
nativas, dentro de um projeto de recuperação de nascentes e mata ciliar, plantadas no
Sítio Tubantia.
Dessa forma, os resultados foram extremamente positivos e observados nas
diferentes etapas do projeto, desde a sua concepção, produção das mudas, o cálculo de
CO2 e na finalização com o plantio das mudas, realizando ainda a disseminação da
informação para a comunidade.
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Fig. 60 – Plantio de mudas no Sítio Tubantia.

PROJETO INTERCURSOS: GINCANA CRIS
Cursos: Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica
Quantidade de pessoas beneficiadas: 100
Nº de alunos e docentes envolvidos: 290
As turmas dos Cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia
Elétrica organizaram uma grande arrecadação de alimentos, produtos de higiene e
limpeza para doação à APAE de Jaguariúna, atividade já tradicional dos cursos.
Nesse ano, arrecadaram mais de 1200 Kg de alimentos, especialmente em
atividade realizada durante o CENGE - Ciclo de Estudos da Engenharia de Controle e
Automação e Engenharia Elétrica, com o objetivo de utilização de habilidades e
competências de relacionamento interpessoal e mapeamento de necessidades,
características extremamente relevantes na formação do futuro engenheiro.

Fig. 61 – Entrega de alimentos para a APAE
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PROJETO INTERCURSOS: GINCANA DO BEM
Curso: Ciências Contábeis, Administração, Logística e Marketing
Quantidade de pessoas beneficiadas: 300
Nº de alunos e docentes envolvidos: 150
Com o principal objetivo de aproximar os alunos das instituições do Terceiro Setor,
a atividade fomenta que transformem a realidade desses parceiros com a aplicação da
responsabilidade social e percepção de cidadania.
Em etapas como: 1) Mapeamento de Instituições, 2) Diagnóstico de oportunidades,
3) Proposta de melhoria e 4) Ação, foram mais de R$20mil arrecadados, 5 instituições
visitadas e 4 beneficiadas diretamente com a iniciativa.
As instituições escolhidas receberam, além de produtos de necessidade básica,
arrecadados por meio de campanhas de mobilização, intervenções dos grupos de alunos
dos cursos, o que envolve muito mais os alunos com as instituições parceiras, já que os
casos foram atrelados a trabalhos dentro das disciplinas para melhor integração da
atividade prática.

Fig. 62 – Comissão da Gincana do Bem

PROJETO INTERCURSOS: MELHOR EM CASA
Cursos: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia
Quantidade de pessoas beneficiadas: 838
Nº de alunos envolvidos: 199
O Programa Melhor em Casa acontece em parceria com a Secretaria de Saúde de
Jaguariúna e consiste na realização de assistência domiciliar, caracterizada como
atenção à saúde substitutiva ou complementar as já existentes.
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Seu principal objetivo é a desinstitucionalização com foco em ações de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação em saúde. Dessa forma, o aluno, além das práticas
desenvolvidas no domicílio com usuários, cuidadores e familiares, organizam também
encontros semestrais para cuidadores e estudos multidisciplinares de casos.
Os alunos de Farmácia realizam o atendimento farmacoterapêutico com
investigação dos procedimentos e tratamentos, organizando o plano terapêutico e
avaliando as condições das interações medicamentosas. Na Enfermagem, os alunos
realizam atendimentos clínicos dos pacientes acamados em diferentes atividades de
atenção à saúde. Já na Psicologia os alunos realizam atendimentos psicológicos visando
o cuidado dos aspectos emocionais e comportamentais dos pacientes, cuidadores e
familiares.
Já na Fisioterapia, os alunos praticam o atendimento domiciliar, em que aprendem
a lidar com a real situação na qual vivem os pacientes, que vai desde o contexto familiar
até condições de habitação. E, na Nutrição, os pacientes acamados atendidos recebem
cuidado nutricional e acompanhamento dietoterápico, sendo orientados e supervisionados
para elaboração de dietas e fórmulas nutricionais, além de orientação aos cuidadores.

Fig. 63 – Aluna da Fisioterapia em assistência domiciliar

PROJETO INTERCURSOS: PÁSCOA SOLIDÁRIA
Cursos: Gastronomia, Marketing e Nutrição
Quantidade de pessoas beneficiadas: 350
Nº de alunos envolvidos: 68
Com o objetivo de contemplar a prática dos alunos, o projeto produziu e embalou
mais de 350 ovos e 1050 bombons para instituições beneficentes da região da UniFAJ.
Assim, os alunos trabalharam seu possível impacto positivo na comunidade enquanto
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profissional da sua área de graduação, participando de ações de mobilização
sociocultural.
Dessa forma, os integrantes do Centro Dia do Idoso, Lar Feliz, Centro de
Convivência da Criança e do Adolescente, de Jaguariúna, e Lar São Vicente de Paulo, de
Santo Antônio de Posse, receberam as doações, sendo os alunos responsáveis pelo
planejamento da fabricação e produção dos ovos e bombons de diversos sabores,
inclusive na opção diet, destinados aos idosos, além da turma de Marketing ter
desenvolvido a identidade visual das embalagens e confeccionado etiquetas e cartões
personalizados.

Fig. 64 – Confecção de ovos de chocolate para a Páscoa Solidária

PROJETO INTERCURSOS: PROJETO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA
Cursos:

Educação

Física,

Enfermagem,

Engenharia

Ambiental,

Farmácia,

Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia.
Quantidade de pessoas beneficiadas: 2.750
Nº de alunos envolvidos: 200
Os alunos realizaram atividades de atendimento em locais públicos das cidades do
entorno da UniFAJ. Nesses encontros, os alunos colocaram em prática os conhecimentos
teóricos adquiridos em sala de aula, orientados por seus professores, em uma
oportunidade única de compartilhamento de conhecimentos.
Aproximadamente 10 alunos, dos diferentes cursos, se uniram para atender uma
média diária de 100 pessoas durante as manhãs de sábado em praças de suas cidades,
com atividades como medição de IMC – Índice de Massa Corporal, aulas de Jump,
orientações sobre o uso de medicamentos, medição de pressão arterial, aulas de
alongamento, entre outras. Foram 11 diferentes eventos em 7 cidades, alcançando um
total de 2.750 pessoas atendidas, com a participação de aproximadamente 200 alunos.
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Fig. 65 – Alunas em atividade na praça

PROJETO INTERCURSOS: SARAU – POR VOCÊ, EU FALO
Cursos: Administração, Ciência da Computação e Psicologia.
Quantidade de pessoas beneficiadas: 400
Nº de alunos envolvidos: 113
Com o objetivo de promover noções de empatia, trazendo reflexões sobre temas
atuais e o desenvolvimento da expressão artística, diversos grupos se apresentaram em
um evento aberto a toda a comunidade, com edições no Campus 1 e 2 da UniFAJ.
Os alunos se dividiram em grupos e selecionaram em nome de que iriam falar. Por
exemplo, homofobia, machismo e racismo. A partir daí pesquisaram sobre o tema
escolhido, que poderia ser uma música, um poema, manifestos, notícias, etc. Em seguida,
cada grupo produziu um texto introdutório para o sarau, um texto de divulgação e/ou
ideias para o convite, um texto apresentando o autor do texto e, por fim, um texto que foi
declamado no dia do evento, valorizando a expressão artística mais adequada, como
teatro, poesia, apresentações musicais e vídeos.

Fig. 66 – Alunas da Psicologia em Sarau
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PROJETO INSTITUCIONAL: TEATRO NA ESCOLA DE NEGÓCIOS
Iniciativa cultural da Escola de Negócios UniFAJ, realizada pela Delegacia da
Receita Federal de Campinas, a convite do curso de Ciências Contábeis, o espetáculo
teatral, ‘A Repartição’ integrou as atividades da 3ª Semana de Empreendedorismo.
O espetáculo foi encenado pela Companhia de Teatro ‘ZeroOito’, no Teatro
Municipal de Jaguariúna. Como parte da programação, também houve uma apresentação
do Coral Cantarus formado pelos funcionários da Receita Federal, cantando grandes
clássicos da música nacional e internacional.
“Traz um cunho social, moral e ético muito forte, então é uma peça que agrega,
não só para alunos, mas também para o público da cidade, e principalmente, para a
gente, que hoje vê tanta coisa errada acontecendo”, ressalta o professor Anderson
Barros.
Participaram em torno de 300 alunos da Escola de Negócios, formada por alunos
dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística e Marketing, além de
docentes e empresários da cidade.

Fig. 67 – Teatro na Escola de Negócios

PROJETO INSTITUCIONAL: ANIVERSÁRIO UNIFAJ
Em comemoração a seus 19 anos, a UniFAJ organizou uma Agenda Cultural
especial, com diversas atividades realizadas na semana de 4 de maio para seus
diferentes públicos, comunidade acadêmica e comunidade externa.
Com o objetivo de fomento da população local, aconteceu a Feira Cultural UniFAJ,
uma parceria com os Artesãos de Holambra e Microprodutores Rurais de Pedreira para a
organização de dois dias de feira, 2 e 3/5, nos Campus 1 e 2, manhã e noite.
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Já trabalhando a Cultura, em uma interação músico/teatral, “Os Estardalhaços” se
apresentaram com banda formada por 4 palhaços, na chegada dos alunos, intervalo e
saída dos Campus 1, 2 e Interclínicas. Por fim, no sábado de 5/5 as atividades foram
encerradas com o evento “A Praça é Nosso Palco”, na Praça Umbelina Bueno, no centro
de Jaguariúna.

PROJETO: A PRAÇA É NOSSO PALCO
O evento a “A Praça é Nosso Palco” teve sua segunda edição realizada no dia 5/5,
com a apresentação da Camerata de Indaiatuba e lançamento do projeto sociocultural
“Um Livro Muda uma História”.
Essa iniciativa teve início em 2017, com a apresentação do pianista Pedro Sperandio na
mesma praça, Umbelina Bueno, em Jaguariúna. Dessa forma, com o objetivo da
democratização da cultura e mobilização da comunidade ao redor de interações artísticas
e sociais, o evento de 2018, teve a participação de aproximadamente 100 pessoas.
Comemorando os 19 anos da UniFAJ, marcando o lançamento da UniFAJ como Polo
UniJÁ (EAD - Ensino a Distância) e contando com a interação socioeducativa dos alunos
do curso de Pedagogia em diferentes atividades lúdicas para as crianças e seus
acompanhantes naquela manhã de sábado.

PROJETO: ÁRVORE DE LEITURA
Espaço criado no Centro de Convivência do Campus I, sinalizado e organizado
para receber leitores da comunidade acadêmica, tem como protagonista uma estante em
forma de árvore. Feita em madeira, a peça foi criada e construída por alunos do curso de
Engenharia de Produção. Nela ficam livros disponíveis para leitura e trocas. Bancos,
poltronas e mobiliário específico para cadeirantes, criados e construídos por alunos do
curso de Arquitetura e Urbanismo, compõem o ambiente.

Entre outros objetivos, a Árvore de Leitura foi idealizada para motivar alunos,
funcionários e professores para mais e mais leitura, promover integração e rodas de
conversa entre usuários da comunidade acadêmica do Campus I, possibilitar temas
diversos e instigar interesses variados, especialmente os assuntos transversais aos
cursos.
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Fig. 68 – Árvore da leitura no Campus I

PROJETO: CONVERSA ABERTA
Em rodas de conversa, convidados especialistas, colaboradores, alunos e docentes
compartilharam momentos de debate sobre temáticas que estavam sendo abordadas pela
mídia e comunidade em geral em cada momento de 2018:
22/2 – Educação em Movimento: roda de conversa com Prof Silvio Petroli, responsável
pelo Programa Educar e Rodrigo Vale – Head of Education Outreach – Google, sobre o
modelo brasileiro educacional atual;
8/3 – Mulher em Movimento: Por que no século XXI ainda precisamos falar sobre o papel
da mulher?, a psicanalista Flaviana Tannus, a professora Fanny Lopes, historiadora, a
professora Jaqueline Magno, integrante do GEMM – Grupo de Estudos Mais Marias e a
professora Ana Maria Sperandio, coordenadora do NEPI – Núcleo de Pesquisas
Interdisciplinares.
24/4 – Corpo em Movimento: A discussão transcorreu em volta das transformações
corporais consideradas radicais e os direitos das pessoas que mudam seu sexo biológico
e contou com a presença da psicanalista Flaviana Tannus, a profissional de Educação
Física Beatriz Passos, além do psicólogo Patrick Pereira.
7/6 – Palavra em Movimento: A escritora Carolina Pepe e o psicanalista Francisco
Capoulade buscaram trazer para a sala o debate sobre o incentivo à leitura.
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Fig. 69 – Conversa aberta “Corpo em Movimento”

PROJETO: HUMANIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE
Com o objetivo de trabalhar habilidades e competências de humanização do
profissional de saúde, a UniFAJ investiu em interações culturais para seus cursos de
Farmácia e Enfermagem.
No curso de Farmácia aconteceu a visita do ator Marcelo Masselani, para uma aula
diferente, que levou os estudantes à reflexão sobre a conduta e a postura do profissional
farmacêutico. Já a Enfermagem trabalhou em uma oficina de arteterapia, com o objetivo
de ter a percepção do “olhar do outro” e conseguirem entender o ser humano por trás de
cada procedimento de saúde. Essa interação também aconteceu com os funcionários da
Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu, que recebem semanalmente os alunos UniFAJ
em atividades sociais de atendimento de saúde.

Fig. 70 – Intervenção no curso de Farmácia
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PROJETO: OFICINAS CRAS JAGUARIÚNA
Em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, a UniFAJ
organizou 10 diferentes oficinas, aos sábados à tarde, para o público atendido pelo CRAS
– Centro de Referência de Assistência Social – do bairro Cruzeiro do Sul.
O objetivo da interação foi o fortalecimento de vínculos entre a comunidade local e
o sistema de atendimento social, com o objetivo de dar acesso a oportunidades de
educação e aprimoramento para o mercado de trabalho.

Fig. 71 – Divulgação de Oficinas UniFAJ

PROJETO: OFICINAS CULTURAIS
O público acadêmico da UniFAJ, como alunos, docentes e colaboradores, foi
convidado a participar e também trazer amigos e familiares para oficinas semanais, entre
os meses de fevereiro a abril, em diferentes modalidades como a Yoga, Violão, Canto,
Percussão, Desenho, Costura e Teatro.
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O objetivo da interação foi fomentar a participação cultural e social da população
em atividades de formação que vão além das características técnicas e acadêmicas do
dia a dia da graduação, uma oportunidade de desenvolvimento de habilidades e
competências humanas e de interesse comum.

Fig.72 – Oficina de Yoga

PROJETO: LIVRO OLHARES SINGULARES
As turmas dos cursos de Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica
foram convidadas a desenvolver um livro de fotografias digitais com imagens da UniFAJ,
apresentando "olhares singulares" dos campi.
O processo foi organizado pelos professores Nádia Dolores Gimenez, Priscila T.
Almeida e André Mendeleck. Foram 58 fotos recebidas de 26 alunos participantes e 4
professores UniFAJ.
Essa atividade teve a intenção de incentivar o acesso às tecnologias, por meio da
fotografia digital e incentivar o trabalho por meio da arte, já que o objetivo era que o
participante olhasse ambientes de convívio com um outro olhar, o “olhar do outro’, um
olhar artístico.

Fig. 73 – Divulgação do Projeto Olhares Singulares
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PROJETO: RECEPTIVO CALOUROS E VETERANOS
Com o objetivo de receber da melhor forma os novos alunos do ano de 2018 e
movimentar a volta às aulas dos veteranos da UniFAJ, aconteceram diversas interações
musicais nos diferentes campi da IES, no início dos meses de fevereiro e agosto.
Essas atividades transparecem a importância que as instituições de ensino dão ao
trabalho com a Cultura e mobilização social em seu dia a dia de atividades acadêmicas,
fomentando o trabalho de artistas locais, os quais muitos são seus alunos de graduação.

Fig. 74 – Recepção aos calouros com artistas locais

PROJETO: REUTILIZAÇÃO DE BANNERS
Pensando em conscientizar o público acadêmico para a busca do descarte correto
e a reutilização de materiais, a UniFAJ lançou uma campanha institucional para coletar
banners e diferentes lonas que não mais seriam utilizadas.
Em parceria com a Cooperativa de Artesãs de Holambra, a partir de 350 banners,
houve a produção de 1,5 mil sacolas e estojos para utilização como brindes institucionais.
Esse foi o início de uma mobilização interna, pois alunos do curso de Engenharia
Ambiental abraçaram a causa para que em 2019 a campanha se estenda aos diversos
campi das Instituições de Ensino do Grupo e seus diferentes públicos, como
colaboradores, alunos e docentes.

Fig. 75 – Transformação de banners em sacolas e estojos.
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PROJETO: TOM – MOVIMENTO CONEXÃO
Tensão do som que vai do grave ao agudo, entonação da voz ou matiz de cores de
uma paleta bordam a palavra TOM. Embora recoberta de inúmeros significados, na
UniFAJ a palavra TOM assume o papel de nome próprio ao chancelar o Programa
Sociocultural Educativo.
Em 2018 houve uma movimentação no sentido de alicerçar projetos que
acompanham as mudanças do cenário educacional. Nesse rumo, as iniciativas
socioculturais, que já compunham o projeto institucional que está fundamentado na
formação integral e humanista do aluno, passam a integrar os programas curriculares dos
cursos de graduação.
Como isso acontece na prática? O MEC e a sociedade sinalizam diretrizes para a
composição de iniciativas institucionais. Vertemos tais diretrizes em eixos temáticos –
Meio Ambiente, Arte e Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais, Desenvolvimento
Tecnológico, Direitos Humanos e Saúde e Qualidade de Vida – que passaram a compor
os planos de ensino de disciplinas acadêmicas, ou seja, as iniciativas socioculturais – que
podem ter um formato de ação, projeto ou programa – agora acontecem nas aulas, no dia
a dia do aluno, quer seja de forma presencial ou virtual.
Além disso, o tema Movimento norteou a construção das várias iniciativas
institucionais que aconteceram nas IES, com o objetivo de provocar a reflexão sobre as
mudanças e os impactos da sociedade em constante movimentação.
Nesse cenário de transformações, em 2019 o eixo que norteará as propostas é
Conexão, especialmente no avanço das tecnologias a serviço da aprendizagem. Assim,
as iniciativas socioculturais estão fortalecidas também no Ensino à Distância (EAD), para
interagir com docentes, tutores e alunos nessa diferente modalidade educacional.

3. EIXO 3: POLÍTICAS ACADÊMICAS

Objetivos Estratégicos

Ações Táticas desenvolvidas em 2018

Desenvolvimento da
cultura da inovação
acadêmica junto aos
docentes

A) Capacitação e formação permanente dos
docentes em relação ao uso de Metodologia
ativa de aprendizagem
B) Capacitação docente ao uso de Tecnologias
da educação – Google for Education e
aplicativos mobile

Situação ao
final de 2018
Em
Andamento
Em
Andamento
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Promover a atualização
A) Reestruturação das matrizes curriculares
curricular - presencial e
conforme diretrizes do EDUCAR
EaD- conforme diretriz
B) Capacitação das coordenações através do
institucional de concepção
FOCO – Ensino por competência; Ensino
educacional inovadora.
baseado em Projetos;

Em
andamento

Fomento a ações
acadêmicoadministrativas previstas
para a pesquisa ou
iniciação científica,
extensão a inovação
tecnológica e o
desenvolvimento artístico
e cultural e a participação
em eventos nacionais e
internacionais
Garantir mecanismos de
acompanhamento de
egressos e a atualização
sistemática de
informações a respeito da
continuidade na vida
acadêmica ou da inserção
profissional
Fortalecer a política de
internacionalização
voltadas para programas
de cooperação e
intercâmbio.

A) Ampliar através do NEPI a oferta do
número de bolsas para Iniciação Científica e
oportunizar participação em eventos
acadêmicos
B) Ampliar o número de Grupos de Estudo
cadastrados.
C) Valorizar as publicações docentes e
discentes através da Revista Intellectus.
D) Manutenção do PICD – Programa
Institucional de Capacitação Docente e

100%
realizada

A) Fortalecimento do ALUMNI como
departamento responsável pelos egressos.
B) Estímulo as ações do Alumni em parecerias
com as coordenações de curso e Programas
Acadêmicos.
C) Desenvolvimento de ferramenta de coleta
de dados apliada e específica para alumni

100%
realizada

Realizada
100%
realizada
Permanente

Permanente
100%
realizada

A) Ampliar as ações do Departamento
Internacional junto aos docentes e discentes
através de ações efetivas junto a estes
públicos
B) Fortalecer as parcerias internacionais
estabalecidas
Manter canais de
A) Reorganização do layout do site para
comunicação externa para ambiente amigável e de fácil acesso.
divulgação de informações B) Reorganização do mapa do site
de cursos, de programas,
C) Instalação de chat virtual com IA
da extensão e da pesquisa D) Manutenção do canal ouvidoria e geraçaõ
bem como ouvidoria.
de relatórios das demandas por setor

Em
andamento

Otimizar o atendimento
aos discentes, bem como
programas de
acolhimento e
permanência do discente

100%
realizada
100%
realizada

A) Otimizar o atendimento online através de
portal. Protocolos virtuais
B) Aproximar o NIAC – Núcleo de Incusão e
Acessibilidade – do curso de Horticultura,
através de divulgação de ações e palestras.

Permanente
100%
realizada
100%
realizada
Permanente
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e acessibilidade.

C) Aproximar os programas NUCA, SERÁ e
Percurso dos alunos, divulgando as ações e
fazendo pesquisas de necessidades am salas
de aula e C.A.
D) Organizar PROE – Programa de Orientação
ao Estudante de disciplinas básicas, Inglês e
temas complementares.

Em
andamento
Permanente

Quadro 05 – Ações táticas desenvolvidas em 2018

3.1 - Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Em relação às ações relacionadas à pesquisa, foram 23 Grupos de Estudos
vigentes até dezembro de 2018, incluindo grupos transversais como o GEMOBIAS (Grupo
de Estudos de Mobilidade e Acessibilidade para Cidades Saudáveis) e o GEPV (Grupo de
Estudos de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida), entre outros. Temos também seis
grupos de estudos na área da Saúde, dois grupos na área de Educação, Cultura e
Sociedade, oito grupos na área de Ciências Exatas e Tecnológicas e quatro grupos de
estudos na área de Ciências Sociais Aplicadas.
Programa de Iniciação Científica (PIC)
O NEPI contribuiu com o PIC por meio de:


2 Reuniões bimestrais com alunos do PIC;



17 Reuniões semanais com coordenadores do NEPI;



40 Projetos de Iniciação Científica com Bolsa;



20 Projetos de Iniciação Científica Voluntários;

Por meio do NEPI, a UniFAJ tem incentivado de maneira diferencial a continuidade
dos estudos e a realização de pesquisas disponibilizando:
 1 Ajuda de custo a funcionário para realização de Mestrado;
 1 Bolsa de trabalho para graduando;
 4 Auxílios Pesquisa para egressos;
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Quadro 06 – Ações relacionadas ao NEPI no ano de 2018

Em relação à Revista acadêmica Digital da IES – INTELLECTUS, esta estimula a
publicação de pesquisas e trabalhos de alunos e professores da UniFAJ. Como
resultado observa-se a difusão do conhecimento produzido e o reconhecimento dos
saberes adquiridos no processo de formação. Em todos os volumes publicados
encontra-se produção de alunos e professores da UniFAJ.
De julho de 2018 a dezembro de 2018 foram publicados 5 volumes, sendo 1 de
Ciências Sociais, 2 de Ciências da Saúde, 1 de Ciências Exatas e Tecnológicas, 1
Volume Especial de Planejamento Urbano.
Pela soma desses volumes, temos 66 trabalhos publicados dos quais 38 são de
professores e alunos da UniFAJ.
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Gráfico 01 – Artigos recebidos na Revista Intellectus

A Intellectus firmou acordos com a D.O.I. Foundation, CROSSREF e Associação
Brasileira de Editores Científicos. Dessa forma, aderiu ao sistema de identificação digital
D.O.I., a fim de reconhecer e aumentar o prestígio dos principais artigos de cada volume
e, assim, difundir a Revista que passará a ter fácil acesso nas citações e dificultará o
plágio do conteúdo científico diferencial que publica.
Como reconhecimento dos esforços para difundir artigos e pesquisas científicas
de maneira séria e acessível, as Bases Internacionais Actualidad Iberoamericana e
Google Acadêmico, e a base nacional Sumários, após análise, reconheceram a Revista
Intellectus como um meio de propagação de pesquisas científicas, e aceitou incluí-la em
suas bases de dados.

Gráfico 02 – Número de Indexações
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Realização do XVIII Encontro de Iniciação Científica – ENIC 2018, nos dias 6, 7 e 8
de dezembro, exposição que contou com 537 grupos apresentando diversos
trabalhos acadêmicos, entre Trabalhos de Conclusão de Curso e Trabalho de
Iniciação Científica, derivados de 20 cursos da instituição.



Participação no 18º Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC, dia 1 de
dezembro, com 78 trabalhos de grupos de alunos da UniFAJ, nas áreas de
Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Sociais e
Aplicadas e Ciências Exatas e da Terra, sendo que o trabalho “Aspectos
Psicológicos do Comportamento Autodanoso em Adolescentes: A Visão dos
Professores”, de alunas da Psicologia, ficou em 2º lugar na área de Ciências
Humanas e Sociais.

Fig. 76 – Alunas da Psicologia que ficaram em 2º lugar da área de Ciências Humanas e Sociais no CONIC



Participação dos alunos em Eventos, Feiras e Congressos. As visitas técnicas são
práticas constantes nos cursos da faculdade, tendo aproximadamente uma visita
técnica por turma em cada semestre letivo.

Visitas Técnicas realizadas em 2018
Campus I
Administração
Agrocampo - Serra Negra

10/03/2018

22

28/02/2018

120

Administração e Contábeis
UniFAJ Campus II
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Ciências Contábeis
Starrett Ind. e Com. LTDA.
Estância Alto da Serra - São Bernardo do Campo

14/04/2018
15/09/2018

32
15

C. Contábeis, Administração, Logística e Direito
Teatro Dona Zenaide - Jaguariúna
29/10/2018

80

Direito
Auditório CPFL - Campinas
Aeroporto de Viracopos
Tribunal Regional 15ª Região

16/03/2018
30/04/2018
17/10/2018

30
25
19

Escola de Negócios (Adm., C. Contábeis, Gestão de RH, Logística e Marketing)
Feira do Empreendedor - SEBRAE
07/04/2018
79
IBM
20/04/2018
24
Ypê Produtos de Limpeza
11/09/2018
45

Escola de Negócios (Adm., C. Contábeis, Logística e Marketing)
SEBRAE
17/10/2018
Mercado Municipal de São Paulo
17/10/2018
GEEP UniFAJ
FABLAB SESI e Google Campus
04/05/2018

26
89
15

Logística
Ecovaso - Jaguariúna

06/09/2018

15

03/03/2018
26/03/2018
23/05/2018

14
8
25

17/02/2018
24/02/2018
04/03/2018
14/04/2018
15/04/2018
19/08/2018
26/08/2018
29/08/2018
02/09/2018
15/09/2018
11 à 14/10/2018
11/11/2018
25/11/2018

12
22
50
40
50
36
26
22
26
46
46
15
40

Marketing
Rancho Raízes - Holambra
UniFAJ - Campus II
Shopping Galleria

Campus II
Arquitetura
Museu Campinas
Vila Brandina
Sala SP
Biblioteca Mario de Andrade
Pinacoteca
Fazenda Roseira - Comunidade Jongo
Vila Brandina e Parq. Ecológico
Expo Exhibition
Masp
Obra do Projeto Sirius
Tour por Belo Horizonte
Vila Brandina
Casa da Cultura de Roseira
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Ciência da Computação
Sincrotron
Escola de Engenharia de Piracicaba
BGS
IBM

28/03/2018
15/09/2018
13/10/2018
09/11/2018

13
12
26
25

24/03/2018
08/05/2018
18/10/2018
11/11/2018
22/11/2018

50
65
46
60
70

18/04/2018
26/04/2018
24/05/2018
25/10/2018

18
15
60
45

07/04/2018
19/05/2018

25
15

13/04/2018
14/04/2018
26/04/2018
25/08/2018
31/08/2018
06/10/2018
20/10/2018
27/10/2018
10/11/2018

98
20
12
25
26
34
37
30
40

16/10/2018

26

Engenharia de Controle e Automação
15/03/2018
28/04/2018
23/05/2018
10/11/2018

30
50
50
46

Educação Física
Museu do Futebol
Academia CIA
Sesc Campinas
Fazenda do Astor
Ginásio do Taquaral

Enfermagem
Instituto Bairral
Sterileno
Feira Hospitalar
Centro Histórico - USP
Engenharia Ambiental
Flex Interna.
Estação Mogi Guaçu

Engenharia Civil
Feicon Expo
Obras D. Pedro
Ufscar
Instituto de Engenharia
Instituto de Engenharia
Obra de Acelerador de Partículas
Obra de Acelerador de Partículas
Obra de Acelerador de Partículas
EcoVita CDHU
Engenharia de Alimentos
La Bosque

Hyundai
SP Expo
CPFL
SP Expo

Engenharia de Produção
SP Expo
Bridgestone
Ingredion
Empresa Mars

28/04/2018
01/09/2018
14/09/2018
24/10/2018

90
24
36
26
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Farmácia
Hosp Jaguariuna
EMS
Natura Cajamar
Hosp. Dr. Mário

06/03/2018
08/03/2018
15/03/2018
25/05/2018

37
30
40
45

Reab. Lucy Monter
24/04/2018
Expo Hosp.
23/05/2018
Unifesp
18/18/2018
Shopping Iguatemi - Maravilhas do Corpo Humano
14/09/2018

90
26
38

Fisioterapia

Gastronomia
Fazenda Atalaia
Restaurante Unicamp
Vinicola Casa Geraldo
Restaurante Unicamp
Mercados em São Paulo
Nestlé

23/06/2018
19/10/2018
20/10/2018
25/10/2018
07/11/2018
07/12/2018

36
15
34
19
30
43

Fispal

13/06/2018

48

Medicina Veterinária
Granja de Frangos - Morungaba
Granja de Frangos - Morungaba
Centro Hípico Hipocampo
Centro Hípico Hipocampo
Centro Hípico Hipocampo
Fazenda Atlas
Centro Hípico Hipocampo
Instituto Butantan
Instituto Butantan
Instituto Butantan
Instituto Butantan
Casp Amparo
Casp Amparo

16/10/2018
22/10/2018
25/10/2018
27/10/2018
30/10/2018
05/11/2018
06/11/2018
08/11/2018
09/11/2018
09/11/2018
10/11/2018
12/11/2018
19/11/2018

41
65
46
58
48
110
46
46
44
44
54
50
34

01/09/2018

80

Parque Ibirapuera

01/12/2018

62

Psicologia
Serviço de Saúde Dr. Candido Ferreira
Centro Infantil Boldrini
Centro Infantil Boldrini
Congresso de Psicologia
Serviço de Saúde Dr Cândido Ferreira

07/06/2018
23/10/2018
30/10/2018
15/11/2018
11/12/2018

20
30
25
40
22

Gastronomia e Nutrição

Nutrição
Fazenda Benedetti

Pedagogia
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Fig. 77 – Estudantes realizam visita técnica para celebrar o Dia do Engenheiro de Alimentos,
em 16 de outubro de 2018.

Organização de eventos acadêmicos e Ciclos de Estudos das diferentes áreas:
 CESFAJ – Ciclo de Estudos da Área da Saúde
 CENGE – Ciclo de Estudos da Engenharia
 SAFAR – Semana Acadêmica da Farmácia
 SEMEA FAJ – Semana da Engenharia Ambiental
 SAVET – Semana Acadêmica de Veterinária
3.2 - A Comunidade com a Sociedade e Atendimento ao Estudante
Em relação ao atendimento ao estudante, alguns programas acadêmicos atendem
a esta demanda. PROE – Programa de Orientação ao Estudante, NUCA, NIAC.
O Programa de Orientação ao Estudante (PROE) é uma ferramenta de educação
continuada que a UniFAJ oferece a todos os alunos da instituição possuindo diversas
vertentes que se apoiam em características específicas, de forma a garantir o pleno
atendimento das expectativas dos alunos, seja de aprendizagem, de suporte ou
integração cultural.
 PROE Ingressantes: É uma modalidade do PROE onde são oferecidas disciplinas
e cursos no início do ano letivo, no primeiro bimestre, com a finalidade de dar
suporte e embasamento para disciplinas regulares, aquelas que representam ao
estudante um maior desafio em relação ao acompanhamento do curso. As
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disciplinas oferecidas no PROE Ingressantes serão: Biologia, Química, Física,
Matemática, Cálculo e CLIPT (Comunicação Leitura, interpretação e Produção
Textual.)
 PROE Apoio: É a modalidade do PROE onde são oferecidas disciplinas regulares
da grade dos cursos, aquelas que representam ao estudante maior dificuldade em
relação ao acompanhamento do curso.
 PROE Idiomas São cursos extracurriculares oferecidos aos estudantes como
diferencial necessário em sua carreira profissional. As modalidades são oferecidas
presencialmente e também à distância. Hoje os idiomas oferecidos são Inglês,
Espanhol e Alemão, podendo ser ampliado para outras línguas de acordo com a
procura.
 PROE ENEM São cursos oferecidos aos alunos da Instituição e também aos
alunos de ensino médio da comunidade com o intuito de prepará-los para prestar o
exame Nacional do Ensino Médio, já que este tem sido porta aberta para
programas nacionais importantes como Prouni e Ciência sem Fronteiras entre
outros.

O programa NIAC - Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, teve sua implantação
motivada pelo compromisso ético com prática da Inclusão Educacional, Profissional e
Social. Com o olhar voltado para a diversidade, garantindo um ambiente equitativo e justo
para todos, cumprindo o Decreto/Lei nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 que remete às
questões de adequação arquitetônica e informacional; ao Decreto/Lei nº 7.611 de
novembro de 2011 que regulamenta o atendimento educacional especializado e público
alvo da educação especial em todos os níveis de ensino ; a LEI Nº 8.213, de 24 de julho
de 1991 sobre contratação e cotas para Deficientes e Pessoas com Deficiência , bem
como a Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania.
Reitera-se que o objetivo é o de fomentar a igualdade e respeito às diferenças,
buscando recursos e tecnologias assistivas para garantir acessibilidade em todos os seus
aspectos: acesso aos espaços ambientais, como também acesso às ações e processos
desenvolvidos pela Instituição.
O Programa Acadêmico abrange tanto alunos quanto funcionários da Instituição
de Ensino, sendo que os alunos são atendidos desde o processo seletivo a sua formação
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e os funcionários desde a seleção de vagas a sua permanência na função. Há, ainda, a
sensibilização de todos os envolvidos no processo por meio de formações com
especialistas nas mais diversas áreas de deficiências.
Em relação a aproximação da IES com a comunidade externa, o programa NUCA
desenvolve ações de parceria com empresas que possibilitam estágios e outras
importantes ações. O objetivo do programa é proporcionar aos nossos alunos a
oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, através de oportunidades de emprego
e estágio em empresas parceiras da região e também promover o suporte necessário
através de workshops e plantões de atendimento para sanar eventuais dúvidas sobre
currículos e processos seletivos. O Núcleo de Carreira em parceria com a
trabalhando.com e o Santander, mantém um portal de vagas online onde as empresas
podem inserir suas vagas e os alunos podem cadastrar seu currículo podendo se
candidatar as oportunidades. É feita a atualização do portal semanalmente, sempre
buscando por novas vagas.
Outra ferramenta do NUCA Carreira é o e-mail institucional à disposição dos alunos
para que possam solicitar informações, sanar dúvidas e receber o apoio necessário para
que consigam ingressar no mercado de trabalho em sua área. A inserção de vagas ocorre
também através do e-mail institucional, onde as empresas podem sanar dúvidas, receber
orientações sobre o programa e enviar as informações referentes à vaga para incluir o
processo seletivo no sistema.
Para alcançar nossos alunos, mantemos os murais físicos do Campus atualizado
semanalmente com novas vagas e orientações. Também é feito o envio semanal de
novas vagas ao coordenador de curso, para que seja feita divulgação aos seus
representantes de sala e em seguida a cada turma. Outro meio de alcançar o aluno, é por
meio de um banner NUCA interativo na página principal do site da FAAGROH onde o
aluno cadastra seu e-mail para receber as novas oportunidades semanalmente. As vagas

4. EIXO 4: POLÍTICAS DE GESTÃO
Objetivos Estratégicos

Ações Táticas desenvolvidas em 2018

Promover a capacitação
docente e formação
continuada, possibilitando
a participação em eventos

A) Capacitação e formação permanente dos
docentes através do FOCO.
B) Capacitação docente ao uso de
Tecnologias da educação – Google for

Situação ao
final de 2018
Permanente
Em
andamento
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científicos, técnicos,
artísticos ou culturais, além
de programas de mestrado
e doutorado

Education e aplicativos mobile
C) Continuidade e fortalecimento do PICD
para atender as demanads docentes de
participação em eventos, publicações
científicas e ingressos em programas de pósgraduação strict-sensu.
A) Estimular a participação dos
colaboradores em todos os cursos ofertados
pelo FOCO.
B) Promover cursos específicos voltados as
demandas de cada departamento.
C) Continuidade do PIDC para colaboradores

Garantir a capacitação e
formação continuada para
o corpo técnico
administrativo.

Garantir a capacitação e
formação continuada para
Tutores e professores da
modallidade EaD.

A) Estimular a participação dos
tutores/professores de EaD em todos os
cursos ofertados pelo FOCO.
B) Promover cursos específicos voltados as
demandas do EaD.
C) Continuidade do PIDC para tutores e
demais docentes
A) Realização de reuniões mensais de
gestores com pauta coletiva garantindo a
representatividade dos setores.
B) Realização de reuniões de CPA mensais
com todos os represntantes da comunidade
acadêmica.
C) Aproximação através do NEPI e FOCO dos
NDEs, coordenações, docentes e tutores com
realização de reuniões por área – Humanas,
Exatas e Saúde.
A) Discussão no CONSU sobre metas e
prioridades.
B) Aprovação em reunião do CONSU de
orçamento dos setores com discussão sobre
adequação as metas estabelecidas.
C) Acompanhamento e análise da
distribuição dos créditos

Os processos de gestão
institucional previstos
consideram a autonomia e
a representatividade dos
órgãos gestores e
colegiados e a participação
de docentes, técnicos,
discentes e da sociedade
civil organizada e dos
tutores.
Orçamento adequado ao
PDI.

Permanente

Permanente

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente
Permanente
Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente
Permanente

Quadro 07 – Plano de Política de Gestão

4.1 Políticas de Pessoal
PERFIL DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
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4.1.1 Requisitos de titulação e experiência profissional
O corpo docente da UniFAJ atende às exigências legais estabelecidas no
Plano de Carreira Docente e na legislação vigente. A expansão está prevista na
ampliação da carga horária e titulação dos docentes para atender às necessidades
relacionadas ao Regime de Tempo Integral e Regime de Tempo Parcial, vinculados à
ampliação da oferta de cursos.
A previsão de expansão do corpo docente seguirá o definido a seguir:
TITULAÇÃO

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

Doutor

48

18,11

53

16,51

55

15,49

58

15,93

60

16,17

Mestre

110

41,50

139

43,30

160

45,07

162

44,51

165

44,47

Especialista

107

40,37

129

40,19

140

39,44

144

39,56

146

39,35

265

100,00

TOTAL

321

100

355

100,00

364

100,00

371

100,00

Tabela 1 – Previsão – Titulação do Corpo Docente, Centro Universitário UNIFAJ
Regime de
Trabalho

2016

%

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

Integral

55

20,75

77

23,99

83

23,38

85

23,35

86

23,18

Parcial

77

29,05

69

21,50

82

23,10

87

23,90

88

23,72

Horista

133

50,18

175

54,52

190

53,52

192

52,75

197

53,10

TOTAL
310
100,00
321
100,00
355
100,00
364
100,00
371
100,00
Tabela 2 – Previsão – Regime de Trabalho do Corpo Docente, Centro Universitário UNIFAJ

O Centro Universitário UNIFAJ busca a excelência de seu corpo docente,
procurando atrair e manter os melhores profissionais de cada área. Para tanto,
desenvolve um plano de carreira com o objetivo de garantir a excelência no processo de
ensino-aprendizagem. Cada curso possui um corpo docente específico. Em disciplinas de
formação comum, alguns professores podem lecionar em mais de um curso, e a política
da instituição é manter o quadro com a maior quantidade de profissionais com tempo
parcial e integral e com titulação stricto sensu.

4.1.2 Critério de seleção, contratação e substituição dos Docentes
A contratação de novos Docentes acontece mediante a abertura de vagas de
reposição ou aumento de quadro. O preenchimento das vagas, principalmente para
categoria superior funcional, tem como prioridade a movimentação do Quadro Interno de
Professores, desde que atendidas às condições do Quadro de Carreira. A contratação de
candidatos externos, por meio de seleção, é realizada através de abertura de edital,
banca examinadora constituída pelo Coordenador do curso, um Professor da área e um
profissional de RH, conhecedores das políticas internas da Instituição.
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Todos os Professores contratados passam por um período de experiência antes da
efetivação, garantindo desta forma a continuidade da avaliação das competências e
habilidades requeridas do Professor para efetivação do contrato de trabalho.
A política da instituição é manter o quadro com a maior quantidade de profissionais
com tempo parcial e integral e com titulação stricto sensu.
Os procedimentos para a substituição eventual de professores seguem, basicamente,
os mesmos critérios para a contratação de um docente em caráter efetivo. Quando
possível, é feita a atribuição das aulas a serem substituídas por algum docente da própria
IES, por edital interno, desde que o mesmo possua área de formação compatível com a
da disciplina em questão, valorizando o quadro docente interno da IES. Caso não haja
compatibilidade, a disciplina é ofertada em edital externo.
4.1.3 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Corpo Docente
A política de qualificação docente da Instituição está centrada no Programa
Institucional de Capacitação Docente, denominado PICD, que proporciona aos inscritos
em programas de pós-graduação, o oferecimento de bolsas-auxílio, como forma de
incentivo ao docente, para que seus estudos tenham continuidade, buscando seu
aperfeiçoamento acadêmico. O Programa propicia, também, o aperfeiçoamento e
capacitação didático-pedagógica de seus docentes, através de um treinamento contínuo
com especialistas da área de educação, visando o aprimoramento das metodologias
utilizadas, além de trazer para o debate as novas tendências da área do ensinoaprendizagem, e propicia também uma ajuda de custo para participação em congressos
ou eventos científicos, tecnológicos ou culturais.

O Plano de Carreira Docente foi concebido com o foco na valorização do Quadro
de Docentes e a manutenção da Qualidade do Ensino de Nível Superior. Ele está
protocolado no Ministério do Trabalho sob o nº 47.998.0000986/2012-48.
Em relação ao apoio ao corpo docente, o Programa FOCO desenvolve ações de
capacitação continuada.
O FOCO visa estimular a reflexão acerca da prática docente, propondo diferentes
estratégias pedagógicas para o trabalho dos mesmos, com o intuito de potencializar o
processo ensino-aprendizado; rever o sistema de avaliação; favorecer o relacionamento
interpessoal e complementar a formação do docente, incentivando-o a participar de
congressos e cursos, publicar artigos científicos e buscar aperfeiçoamento da sua
formação pedagógica.
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O Programa tem como processos principais o acompanhamento dos docentes
ingressantes na integração à IES e durante os seis primeiros meses de aula, bem como,
mediação e análise de resultados dos professores e coordenadores durante o semestre,
através de constante parceria com os mesmos e, também, promovendo reuniões com os
coordenadores.
O FOCO oferece treinamentos e capacitações segundo encaminhamentos
propostos pela CPA e fornece capacitações de docentes e coordenadores Infoco.
A consolidação das ações se dá através de treinamentos presenciais, treinamentos
online e treinamentos específicos, considerando a singularidade dos cursos e público da
IES.
Curso/ Oficina

Docente

Data

Inovação na Educação
Treinamento Moodle
Como orientar trabalhos de
Pesquisa (TCC e PIC)
Google for Education
Processos Avaliativos: Oficina
para Elaboração de Itens e
Utilização do Banco de
Questões

Gustavo Hoffman
Mara Lopes
Erica Passos Baciuk

Google for Education
Avaliação Formativa –
Discutindo Avaliação
Inovação acadêmica
Encontro de Inovação
Acadêmica - Engenharias
5ª Formação de Professores

CAFÉ ACADÊMICO:
Treinamento Socrative/ Poll
Everywhere/ H5P
CAFÉ ACADÊMICO: Google
for Education
CAFÉ ACADÊMICO: Google
for Education
Workshop Inovação
Acadêmica – Saúde e
Humanas
Minicurso “Uso do Moodle”
Avaliação Formativa –
Discutindo Avaliação
Reunião Pedagógica

Treinamento Google Unifaj
Gestão de aprendizagem

24/01
25/01
17/02

Carga
Horária
2 horas
3 horas
3 horas

Nº de
participantes
350
10
18

Amplifica

21/02

8 horas

50

Vanessa Cristina
Cabrelon
Jusevicius

24/02

4 horas

05

Amplifica
Thiago Leonardi

02/03
10/03

8 horas
4 horas

50
12

Forum Sthem
Silvio Petroli, Beatriz
P, Emílio Garcia,
Kamila Garcia
Sthem Brasil
Mara Lopes

22/03
05/05

8 horas
5 horas

10
20

07 a 11/05
14/05

40 horas
2 horas

02
24

Mara Lopes

16/05

2 horas

10

Mara Lopes

15/05

2 horas

17

Silvio Petroli, Beatriz
Passos, Emílio
Garcia, Kamila
Garcia
Beatriz P. Carvalho
Thiago Leonardi

16/06

5 horas

70

23/06
25/06

4 horas
3 horas

08
37

Beatriz Passos,
Emílio Garcia,
Kamila Garcia
Amplifica
ENANGRAD

11/08

4 horas

300

agosto
24 a 26/08

8 horas
20 horas

37
15

89

Boas práticas EDUCAR
Minicurso Política e Cidadania
Workshop Google/ Certificação
Nivel 1

Modelo de gestão do
Consórcio ATN
Treinamento Professores
Visitantes Unifaj Aberta

Kamila Garcia
Luis Felipe Valle
Amplifica

04/09
15/09
15/09

3 horas
4 horas
8 horas

25
27
80

Alec Webb – Sthem
Brasil
Daiana Benck
Porsch e Mara
Lopes

25/09

8 horas

05

10/10

6 horas

120
1302

Total: 24
Quadro 08 – Descrição das principais ações realizadas em 2018

2017

2018

11 cursos/capacitações
330 participantes

24 cursos/capacitações
1302 participantes

Quadro 09 – Comparativo das ações entre os anos de 2017 e 2018

Fig. 78 – Docentes UniFAJ em Formação Sthem Brasil

Ainda sobre atenção aos docentes a IES oferece:
 Cursos de Graduação e Pós-graduação;
 Apoio Psicológico;
 Benefícios como: Plano de Saúde, auxílio combustível e pedágio, auxílio à
participação de eventos, etc.
4.1.4 Políticas de Qualificação e Plano de Carreira do Técnico Administrativo
A projeção de crescimento do corpo técnico-administrativo é proporcional ao
crescimento dos novos cursos da Instituição. Os colaboradores técnico-administrativos
são qualificados através do Programa de Capacitação Administrativa – PCA, que inclui
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desde a formação Universitária, cursos de qualificação dentro da própria função e cursos
de qualificação para novos cargos.
Ainda dentro do processo de qualificação, incluímos os de Especialização e
extensão universitária, para todos os colaboradores. Os cursos de Formação Superior são
subsidiados 100% (cem por cento) para os colaboradores e os de Especialização e
Extensão 50% (cinquenta por cento) para aqueles que se interessam em formação
específica para melhoria do desempenho.
O Plano de Cargos e Carreira dos funcionários técnico-administrativos (PCA –
Programa de Capacitação Administrativa) está protocolado no Ministério do Trabalho e
Emprego, sob no. 47 998.007274/2015-01. O Programa de Capacitação Administrativa –
PCA – tem por objetivo atender ao corpo técnico-administrativo do Centro Universitário
UNIFAJ em suas necessidades de reciclagem, aperfeiçoamento e capacitação
profissional a fim de dotar os funcionários de conhecimentos, habilidades e atitudes
necessárias a um melhor desempenho de suas funções.

4.2 Organização Administrativa da Instituição
A organização administrativa da IES prevê a participação dos docentes e discentes
no Conselho de Administração Superior, de Colegiado de Cursos, Coordenação de
Cursos e os discentes, ainda, em órgãos de representação estudantil:
São Órgãos da Administração do Centro:
I – Administração Superior:
a) Conselho Universitário;
II – Administração Básica em cada Campus:
a) Diretoria de Unidade;
b) Coordenadoria de Curso;
c) Colegiado de Curso.
III – Órgãos Suplementares:
a) Departamento de Avaliação Institucional;
b) Biblioteca(s);
c) Outros, criados nos termos deste Estatuto, localizados onde se fizerem
necessários.
O Conselho Universitário, CONSU, órgão superior deliberativo, normativo e
consultivo em matéria de natureza acadêmico-administrativa e de planejamento e gestão
institucional do Centro Universitário UNIFAJ, nos termos estatutários compõem-se:
I – do Reitor, seu Presidente;
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II – dos Pró-Reitores;
III – do Diretor de Recursos Humanos;
IV – do Diretor de Desenvolvimento Patrimonial;
V – do Diretor da Unidade;
VI – dos Diretores de unidades associadas, se for o caso;
VII – de dois Representantes da Entidade Mantenedora;
VIII – de um Representante Docente, escolhido pelos seus pares dentre aqueles
com mais de 03 (três) anos na instituição, para um mandato de 02 (dois) anos,
vedada a recondução imediata;
IX – de um Representante Discente, indicado pelo órgão máximo de representação
estudantil, para um mandato de 01 (um) ano, vedada a recondução imediata.

O Coordenador pode agregar e coordenar vários cursos, em função de suas
afinidades ou características gerais de organização, de acordo com a aprovação da
Reitoria. A reunião de todos os docentes do Curso e um representante discente eleito por
seus pares constituem o Colegiado de Curso, para efeito de realização do planejamento
didático-pedagógico e de avaliação do desempenho dos respectivos cursos.

4.3 Sustentabilidade Financeira


Revisão e readequação do orçamento em relação ao plano de metas institucional.



Reuniões periódicas para a revisão e readequação do orçamento em relação ao
Plano de Desenvolvimento Institucional.



Aplicação de recursos balizados pelo PDI.



Renegociação do passivo do PROUNI Municipal com a Prefeitura de Jaguariúna.

5. EIXO 5: INFRAESTRUTURA FÍSICA
5.1 - Infraestrutura Física
Em relação a infraestrutura dos campi, muitas ações foram realizadas em relação a
manutenção e acertos necessários:


Reforma da sala dos Professores no Campus I e II



Nova espaço de alimentação próximo ao prédio de Medicina Veterinária



Criação do Espaço coworking no campus I
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Criação de sala de Metodologias Ativas – campus I e II



Colocação de ar condicionado em todas as salas do bloco 6 campus II



Revitalização do espaço de uso comum com bancos e iluminação – campus I e II



Reforma no Laboratório de gastronomia com novos fornos e prateleiras, além de
sistema de descarte de lixo adequado.



Reforma nos vestiários próximos aos laboratórios do campus II e da quadra
esportiva.



Aplicação de poliuretano para diminuir a temperatura das salas de aula.



Troca das cortinas em todas as salas campus II



Reforma nas salas de aula bloco 1 e 2 do campus II cm troca de piso e retirada do
palco para docente

IV. ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES
No ano letivo de 2018, o questionário online foi disponibilizado para a comunidade
no período de 21/05 a 14/06 no primeiro semestre e 24/10 e 19/11 no segundo semestre.
Os dados foram obtidos pelo aplicativo Qualify-E e os relatórios gerados no site do
aplicativo como mostra a captura de tela abaixo.

Fig. 79 – Página da internet da Avaliação Institucional pelo Qualify-E
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Os dados obtidos com a aplicação do questionário semestral, acrescidos dos
comentários postados no canal permanente da CPA, disponibilizado no site da IES foram
tratados estatisticamente para avaliação quantitativa e separados em categorias e
parâmetros. A análise qualitativa foi feita através da categorização e separação dos
comentários realizados. As informações foram passadas às Coordenações de Curso e
Direção de Campus, que analisaram e discutiram as possíveis ações, para gerar novo
relatório, que retorna para a CPA.
1. ANÁLISE QUANTITATIVA DOS DADOS
Participação Geral dos Alunos
Participação Geral dos Docentes
Colaboradores

Cursos
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Ciência da Computação
Direito
Educação Física Bach.
Educação Física Lic.
Enfermagem
Eng. Ambiental
Eng. Civil
Eng. de Alimentos
Eng. Controle e Automação
Eng. Elétrica
Eng. de Produção
Farmácia
Fisioterapia
Gastronomia
Logística
Marketing
Med. Vet Diurno
Med. Vet. Noturno
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Eng. Agronômica

61 %
89 %
67 %
Participação
Alunos
62,90%
81,22%
63,11%
58,31%
41,00%
67,08%
54,24%
67,13%
77,50%
70,66%
49,43%
24,80%
26,54%
56,80%
70,00%
65,83%
80,63%
67,92%
53,46%
46,81%
41,59%
90,71%
79,91%
52,38%
62,50%

Participação
Docentes
94%
84%
91%
86%
25%
92%
96%
92%
98%
92%
84%
77%
100%
85%
98%
88%
96%
100%
100%
91%
83%
100%
100%
84%
50%

Em 2018, houve a inovação em relação a coleta de dados da Avaliação Semestral
através da utilização do aplicativo para celulares Qualify-E. Percebeu-se que a
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participação dos discentes foi estatisticamente a mesma dos anos anteriores, frustrando a
expectativa de aumento desse segmento por se tratar de jovens habituados ao uso de
aplicativos. Em relação aos docentes houve uma diminuição da participação, pois esta era
muito próxima a 100% e apresentou média de 89% ainda que alguns cursos tenham
mantido os 100%. A análise que se faz do fato é a pouca familiaridade de alguns
docentes com o uso de aplicativos IOS ou Androids. Vários docentes procuraram os
integrantes da CPA para auxílio na instalação do aplicativo. Em 2017 a Avaliação
Semestral foi realizada na mesma plataforma do portal de professor, o que configurou~-se
mais confortável para os docentes.

Respostas dos Alunos
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A análise dos dados aponta para um crescimento da satisfação do aluno em
relação a qualidade de seu curso. Este dado é importante pois demonstra que as ações
realizadas têm sido eficientes. Em relação a dimensão didático-pedagógica, alguns cursos
demonstram a necessidade de maior capacitação e atualização docente em relação aos
métodos de ensino, bem como aos métodos de avaliação. Os cursos do Infoco foram
voltados de forma específica por curso, atendendo às espeficidades do corpo docente e
perfil dos profissionais que atuam como docentes.

Média Qualidade
Curso

Média da
Coordenação

Métodos de
Ensino

Métodos de
Avaliação

SIM 50% de
aulas práticas

Administração

4,23

3,59

3,94

3,93

74%

Arquitetura

3,57

3,9

3,61

3,73

60%

C. da Computação

3,87

4,41

3,97

3,77

74%

C. Contábeis

4,21

4,31

4,03

3,93

82%

Direito

4,11

4,06

4

4,03

63%

EF Bacharel

4,45

4,55

4,43

4,17

84%

EF Licenciatura

4,53

4,7

4,61

4,4

93%

Enfermagem

4,35

4,36

4,21

3,94

77%

Eng Ambiental

3,81

4,05

3,86

3,75

59%

Eng Civil

3,65

4,59

3,67

3,75

40%

Eng Alimentos

3,75

4,61

3,7

3,36

75%

ECA

3,56

3,57

3,47

3,42

55%

Eng Produção

4,11

4,32

3,83

3,77

72%

Eng Elétrica

4,11

4,33

4

4

62%

Farmácia

4,38

4,7

4,14

4,02

82%

Fisioterapia

4,62

4,22

4,27

4

93%

Med Veterinária

4,31

4,01

4,13

3,86

83%

Nutrição

4,13

4,21

4,05

3,99

78%

Pedagogia

4,49

4,62

4,39

4,29

70%

Psicologia

4,25

4,06

4,1

3,92

76%

CST Gastronomia

4,04

3,41

3,95

3,9

77%

CST Logística

4,07

4,5

4,09

3,95

59%

CST Marketing

4,34

4,46

4,3

4,24

87%

Eng Agronômica

3,77

4,53

4,03

4,13

66%

Horticultura

4,29

4,86

3,53

3,7

40%

Cursos

Sobre a diretriz institucional de realização mínima de 5-% das aulas de todo o
semestre terem caráter pratico, esta foi atendida na quase totalidade dos cursos. Com
isso, percebe-se que os laboratórios foram utilizados de forma acentuada durante o ano, e
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portanto, justifica-se o grande número de comentários a respeito de manutenção ou
sugestões sobre a organização dos laboratórios.

V. AÇÕES COM BASE NA ANÁLISE
As ações baseadas na análise dos dados obtidos seguem a metodologia
mencionada no item II deste Relatório. Como decorrentes dessa gestão, foram
determinadas as seguintes ações:

1. ABERTURA DE CURSOS DE PROE DESTINADOS AOS ALUNOS
Cursos com maiores demandas: PROE Ingressantes (Biologia, Química, Física,
Matemática, Cálculo e CLIPT- Comunicação, Leitura, Interpretação e Produção Textual);
PROE Apoio; PROE Idiomas e PROE ENEM.

Resultados Qualitativos e Quantitativos

CURSO

PARTICIPANTES
2018

PROE ENEM
PROE APOIO
PROE IDIOMAS
PROE INGRESSANTES
MONITORIA/ SALA

TOTAL

280
709
110
130
212

1.441
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2.

REALIZAÇÃO DE CURSOS PARA DOCENTES
No ano de 2018, tivemos 1302 pessoas participações nas atividades do FOCO.

Estas tiveram suas temáticas determinadas através da análise dos resultados da CPA.
Foram elas:
 Inovação na Educação: atual perspectiva educacional; concepção educativa
inovadora, ferramentas digitais - Treinamento Socrative/ Poll Everywhere/ H5P
 Treinamento Moodle e Google for Educaction
 Certificação Google for Education –

 Como orientar trabalhos de Pesquisa (TCC e PIC)
 Processos Avaliativos: Oficina para Elaboração de Itens e Utilização do Banco de
Questões
 Inovação Acadêmica – Engenharias
 Inovação Acadêmica – Saúde e Humanas
 Gestão de aprendizagem
 EDUCAR – plataforma para inovação pedagógica e acadêmica
 Modelo de gestão do Consórcio ATN
2017

2018

11 cursos/capacitações
330 participantes

24 cursos/capacitações
1302 participantes

Tabela 3 – Comparativo de cursos oferecidos e nº de participantes

3. MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
Os dados levantados pelo questionário e ferramenta online permanente apontam
para necessidades de melhorias de infraestrutura. Estas demandas são discutidas com a
direção dos campi e após verificação de prioridades e adequação aos orçamentos, são
efetivadas.


Reforma da sala dos Professores no Campus I e II – atendendo demanda dos
docentes sobre espaços compartilhados e mesas maiores para reuniões pré-aula.
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Nova espaço de alimentação próximo ao prédio de Medicina Veterinária



Criação do Espaço coworking no campus I – atendendo à demanda de realização
de projetos em parcerias com empresas e startups.



Criação de sala de Metodologias Ativas – campus I e II – docentes solicitaram
salas de aula adaptadas para trabalho coletivo e integração entre as disciplinas.



Colocação de ar condicionado em todas as salas do bloco 6 - campus II
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Revitalização do espaço de uso comum com bancos e iluminação – campus I e II –
demanda advinda dos projetos culturais, pois existe a necessidade de acomodação
de público em diferentes apresentações artísticas.



Reforma no Laboratório de gastronomia com novos fornos e prateleiras, além de
sistema de descarte de lixo adequado.



Reforma nos vestiários próximos aos laboratórios do campus II e da quadra
esportiva.



Aplicação de poliuretano para diminuir a temperatura das salas de aula.



Troca das cortinas em todas as salas campus II



Reforma nas salas de aula bloco 1 e 2 do campus II com troca de piso e retirada do
palco para docente.

Para o ano de 2019, a ferramenta utilizada na Avaliação Semestral será
modificada passando por reformulação. A utilização do aplicativo Qualify-E apresentou
grande receptividade entre os discentes, porém sem que esta interação fosse
determinante para o aumento significativo da participação dos alunos nas duas avaliações
semestrais. Entre os docentes, houve dificuldade e resistência em relação ao uso do
aplicativo. A pouca familiaridade com a utilização de aplicativos ficou clara em parte do
corpo docente e colaboradores, e a forma anterior de coleta de dados se mostrou mais
amigável pois os docentes já se utilizam com frequência do portal da IES para lançamento
de notas e faltas. Assim sendo, a comissão avaliou como importante a discussão sobre
novas formas de coleta de dados nos dois períodos de avaliação semestral. Como forma
continuada e permanente, serão desenvolvidas estratégias de avaliação em tempo real
utilizando QR Code para a comunicação, tanto em situações de avaliação de serviços
como infraestrutura.
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