
1  

  



2  

  

  

Sumário 
I. PERFIL INSTITUCIONAL ............................................................................................................................... 5 

1.1 Breve Histórico da IES .......................................................................................................................... 5 

1.2 Missão e Visão ..................................................................................................................................... 8 

1.3 Objetivos e Metas ............................................................................................................................... 9 

1.3.1 Clientes e Mercado ....................................................................................................................... 9 

1.3.2 Sustentabilidade Financeira ....................................................................................................... 17 

1.3.3 Processos Internos ...................................................................................................................... 18 

1.3.4 Aprendizado e melhoria ............................................................................................................. 23 

1.4 Área (s) de atuação acadêmica. ........................................................................................................ 25 

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI ........................................................................................ 25 

2.1 Inserção regional ............................................................................................................................... 25 

2.2 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da instituição ......... 57 

2.3 Organização didático-pedagógica da instituição: .............................................................................. 62 

2.3.1 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas.................................................................... 62 

2.4 Políticas de Ensino ............................................................................................................................. 69 

2.5 Políticas de Extensão ......................................................................................................................... 80 

2.6 Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica ........................................................................................ 81 

2.7 Políticas de Gestão ............................................................................................................................ 85 

2.8 Políticas de Internacionalização ........................................................................................................ 88 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS (PRESENCIAL 

E A DISTÂNCIA) ............................................................................................................................................ 96 

3.1 Cursos de Graduação Presenciais ...................................................................................................... 96 

3.2 Cursos de graduação a distância ....................................................................................................... 98 

3.3 Pós-graduação ................................................................................................................................... 99 

3.3.1 Pós-graduação lato-sensu presencial ......................................................................................... 99 



3  

  

3.3.2 Pós-graduação lato-sensu a distância ...................................................................................... 100 

3.4 Campi e cursos fora da sede ............................................................................................................ 102 

IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE ................................................................................................................ 102 

4.1. Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo docente ............................................ 102 

4.2. Critérios de seleção e contratação de professores ........................................................................ 103 

4.3. Políticas de Qualificação e plano de carreira do corpo docente .................................................... 103 

4.4. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores ........................... 104 

4.5. Cronograma de expansão do corpo docente ................................................................................. 105 

V. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E TUTORIAL .................................................................................. 105 

5.1 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo ........................................................... 105 

5.2 Política de Capacitação do Corpo Técnico-administrativo e tutorial .............................................. 106 

VI. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES ............................................................................................. 106 

6.1. Estrutura organizacional com as instâncias de decisão ................................................................. 106 

6.2. Organograma institucional e acadêmico ........................................................................................ 107 

6.3. Órgãos Colegiados: competências e composição .......................................................................... 109 

6.3.1. Órgãos da Administração Superior .......................................................................................... 109 

6.3.2. Órgãos de Administração Acadêmica ...................................................................................... 113 

6.4. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas ................................................................................... 116 

6.5. Autonomia da IES em relação à Mantenedora............................................................................... 116 

VII. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES ................................................................................... 117 

7.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro ................................................................................. 117 

7.2.1. Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico .......................................................................... 117 

7.2.2. Bolsas Institucionais e Convênios ............................................................................................ 119 

7.3 Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psicopedagógico) ................ 120 

7.4 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil) ................................ 121 

7.5 Acompanhamento dos egressos ..................................................................................................... 122 

VIII. INFRAESTRUTURA............................................................................................................................... 122 



4  

  

8.1 Infraestrutura Física ......................................................................................................................... 122 

8.1.1 infraestrutura existente ............................................................................................................ 122 

8.1.2 Demonstrativo de área para expansão física ........................................................................... 123 

8.2. Infraestrutura Acadêmica ............................................................................................................... 124 

8.2.1. Laboratórios de Informática .................................................................................................... 124 

8.2.2. Laboratórios Específicos .......................................................................................................... 124 

8.2.3. Relação Equipamento /Discente ............................................................................................. 126 

8.3 Biblioteca ......................................................................................................................................... 126 

8.3.1 Acervo ....................................................................................................................................... 128 

8.3.2 Proposta de Expansão do Acervo por área de conhecimento – 2017-2021 ............................ 130 

8.3.2 Política de aquisição, expansão e atualização .......................................................................... 133 

8.3.4 Horário de funcionamento da Biblioteca ................................................................................. 134 

8.3.5 Serviços oferecidos ................................................................................................................... 134 

8.3.6 Pessoal técnico-administrativo ................................................................................................. 135 

IX PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A PORTADORES DE 

NECESSIDADES especiais ........................................................................................................................... 135 

X. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS ....................................................................................... 142 

 

  



5  

  

I. PERFIL INSTITUCIONAL  

 

1.1 Breve Histórico da IES  

Em 1950, na cidade de Bauru era fundada a Instituição Toledo de Ensino pelo Professor Antônio Eufrásio 

de Toledo, pioneiro da interiorização do Ensino Superior no estado de São Paulo e responsável por 

inscrever o nome Toledo na história na Educação Superior brasileira. A partir de então, várias unidades 

de ensino foram criadas em cidades como Lins, São José do Rio Preto, Botucatu, São Manoel, Presidente 

Prudente, Presidente Venceslau, Loanda, Cianorte e outras.  

 

Em Araçatuba, a Instituição iniciou suas atividades em 1966 – atualmente o UniToledo de Araçatuba 

possui personalidade jurídica independente. Na ordem cronológica dos acontecimentos, assim foi 

construída a história que caracterizou, em 2016, os 50 anos do Centro Universitário Toledo:  

 

Início em 1966: com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araçatuba, passando a 

ministrar em Araçatuba os cursos de Letras, Pedagogia e Estudos Sociais. Nessa época, ela se vinculava à 

Instituição Toledo de Ensino, que já havia expandido rapidamente em várias cidades do Interior do Estado 

de São Paulo.  

 

1971: é autorizado o funcionamento da Faculdade de Direito; hoje, o curso que reúne o maior número de 

discentes da Instituição.  

 

1972 a 1997: instalado o curso de Ciências Econômicas e transformados para Licenciatura Plena os cursos 

de Letras e de Estudos Sociais com habilitação em Geografia e História. Nesse mesmo período, a 

Instituição assume a responsabilidade de trazer os cursos de Administração, Ciências Contábeis e 

Educação Física, tendo como mantenedora a Associação Marechal Cândido Rondon.  

 

Década de 90: todos os cursos ministrados pela Instituição na cidade de Araçatuba passaram também a 

ser mantidos pela mesma Associação de Ensino Marechal Cândido Rondon, num total de nove cursos; 

todos reconhecidos.  

 

1997: a Instituição opta por aumentar os seus investimentos em recursos tecnológicos, passando a 

apresentar-se como primeiro provedor de Internet universitário de toda a região, e criando a Revista 
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Universitária de circulação semestral para difundir atividades, ideias e trabalhos acadêmicos do corpo 

docente, discente e da comunidade científica.  

 

1999: houve mudança de natureza jurídica da mantenedora: a Instituição tornou-se Sociedade de Ensino 

Superior Toledo S/C Ltda. Esse fato redundou na transformação das várias Faculdades existentes para 

Faculdades Integradas Toledo de Araçatuba, com grandes ganhos para a Instituição e para a comunidade 

local e regional, como, por exemplo, criação dos seguintes órgãos: Núcleo de Prática Jurídica, Conselho 

de Pesquisa e Extensão, NUCAT – Núcleo de Cultura e Arte Toledo, Assistência Judiciária Gratuita, 

Empresa Júnior. Nesse mesmo período, a Instituição mergulhou na era da Informática e, também, 

implantou fortemente o Projeto de Qualificação Docente. Nesse ritmo evolutivo, em pouco tempo, a 

Instituição passou a contar, em suas modalidades de ensino, com o Centro Integrado de Pós-Graduação.  

 

2000: A Direção desta IES, na ocasião credenciada como Faculdades Integradas Toledo, elaborou seu 

projeto de credenciamento, com vistas à transformação em Centro Universitário.  Pela Portaria nº 4.083, 

de 13/12/2004 (DOU de 14/12/2004, Seção 1, pág. 12) foi credenciado o CENTRO UNIVERSITÁRIO 

TOLEDO, por transformação das Faculdades Integradas Toledo, mantidas pela Sociedade de Ensino 

Superior Toledo Ltda, ambas com sede na cidade de Araçatuba, no Estado de São Paulo. O 

credenciamento concedido pelo Ministério da Educação legitima a qualidade do ensino e o 

comprometimento institucional em relação ao que se espera de uma Instituição de alto padrão. 

Buscando, então, confirmar essa verdade e adequar-se à sua nova condição de Instituição Universitária, 

foram implantadas expressivas mudanças internas, tanto no seu espaço acadêmico quanto no 

administrativo.   

 

Esse fato demandou a ampliação e/ou criação de projetos sociais, de iniciação científica e de capacitação 

continuada dos corpos docente e técnico-administrativo, em atendimento às necessidades sociais da 

comunidade.   

 

Outros procedimentos importantes foram: a implantação dos colegiados superiores e intermediários com 

a participação de membros representativos dos corpos docente e discente; a reelaboração dos projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, com participação dos referidos colegiados; o investimento na 

qualificação do corpo docente e na reestruturação do seu plano de carreira; a implementação e 

atualização da infraestrutura física e tecnológica; a ampliação quantitativa e qualitativa do acervo 

bibliográfico; e a implantação dos novos cursos.  
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2011: Implantação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. 2012: 

Recredenciamento do Centro Universitário. Publicação no Diário Oficial da União, em data de 04 de 

setembro de 2012, da Portaria nº 1092, de 31 de agosto de 2012.    

 

2013: Implantação dos cursos de Engenharia de Produção, Biomedicina e Fisioterapia.  

 

2014: Solicitação de autorização para implantação do curso de Psicologia, criado pelo ato do CONSU de 

01/10/2014.  

 

2015: Implantação do curso de Gastronomia  

 

2016: Implantação do curso de Engenharia Agronômica e criação do Núcleo de Inovação e Formação 

Acadêmica e Administrativa.  

 

2017: Implantação dos cursos de Engenharia Química, Farmácia e CST em Estética e Cosmética, 

lançamento das revistas: Contemporânea: Revista Unitoledo: Arquitetura, Comunicação, Design e 

Educação, Revista Juris Unitoledo, Revista Engenharia em Ação Unitoledo, Revista Universitária Gestão 

Unitoledo, Revista Saúde Unitoledo, Revista Universitária Tecnologia e Gastronomia Unitoledo.  

 

Atualmente, a IES oferece 26 (vinte e seis) cursos de graduação, além de cursos de pós-graduação lato 

sensu em diversas áreas e cursos de capacitação e extensão.  

 

A IES apresenta como perfil a inserção no contexto regional, atendo a um contingente de mais de 5000 

alunos de graduação e pós-graduação, provenientes de mais de 100 (cem) municípios da região e de 

outros Estados. Os cursos oferecidos pela IES acontecem em duas unidades, cuja integração se dá em 

função das características de cada uma das unidades naquilo que elas proporcionam de possibilidades 

para o desenvolvimento dos cursos.  

 

2018: Solicitação de autorização para implantação dos cursos de Medicina Veterinária e Enfermagem, 

criado pelo ato do CONSU de 01/10/2014. 

 

2019: Em julho de 2019, a marca UniToledo passou a compor a YDUQS. Diante do novo cenário de forte 

sinergia entre os modelos acadêmicos de sucesso do Unitoledo e da YDUQS, é notório todo o suporte 
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metodológico, tecnológico e inovador advindo do novo pleito. Assim sendo, as políticas acadêmicas para 

o ensino, pesquisa e extensão da Unitoledo passaram a ser objeto de cooperação mútuo do saber entre 

os mantenedores, buscando-se, assegurar, acima de tudo, a qualidade do ensino para seus alunos, bem 

como os aspectos locorregionais porque perpassa toda a construção dos saberes de seus projetos 

pedagógicos. 

 

1.2 Missão e Visão  

O Centro Universitário Toledo tem como Missão transformar a vida das pessoas por meio do ensino de 

qualidade que promove formação humanizada e inovadora.  

Esta Instituição de Ensino Superior tem por escopo dotar o homem de instrumentos culturais, científicos 

e tecnológicos capazes de impulsionar:  

• a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, da família, 

do Estado e dos grupos que compõem a sociedade, objetivando a aquisição de 

conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

• o desenvolvimento integral do homem ou da personalidade humana e sua 

participação na realização do bem comum, sempre com apreço à tolerância 

recíproca em que se fundamenta a vida social;  

• o preparo do homem, enquanto indivíduo, para o domínio dos recursos 

intelectuais que permitam a plena compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político e dos valores em que se assenta a sociedade, incluindo a 

formação ética;  

• a manutenção da integridade e a perenidade do patrimônio do saber ou dos 

conhecimentos do País;  

• o respeito à igualdade entre os homens, aos princípios de liberdade e aos ideais 

da solidariedade humana;  

• a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 

visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico e à proteção 

da dignidade da vida humana;  

• a condenação a qualquer tratamento desigual por motivos de convicção filosófica 

ou religiosa, bem como a qualquer discriminação de classe social, raça ou sexo; e 

o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional.  
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A Visão do Centro Universitário Toledo: Seremos uma Instituição sustentável economicamente, não 

dependente de financiamentos públicos, com qualidade acadêmica destacada pelo MEC, oferecendo 

diferentes modalidades de ensino, sendo reconhecido como um dos 5 (cinco) melhores Centros 

Universitários do Estado e um dos 10 (dez) melhores do país.  

 

Nesse sentido, a missão e a visão da instituição são pautadas nos seguintes valores:  

• Qualidade  

• Inovação  

• Humanização  

• Sustentabilidade  

   

1.3 Objetivos e Metas  

 

1.3.1 Clientes e Mercado  

 

OFERECER EAD 

Introdução na organização pedagógica e curricular dos cursos de graduação presenciais da Instituição, a 

oferta de disciplinas na modalidade a distância 

 
METAS   INICIATIVAS  

 2017   2018   2019  2020  2021  

 5% da  carga 

horária  
20% da  carga 

horária  
20% da  carga 

horária  
20% da carga 

horária  
20% da carga 

horária  
• mapear disciplinas para oferta 

na modalidade  

• produzir/adquirir material 

instrucional  
• garantir infraestrutura 

necessária ao desenvolvimento 

das disciplinas   
• escolher e implantar o 

ambiente/ferramenta de 

aprendizagem  

• adequar o modelo de gestão 

acadêmico administrativa à 

modalidade  

• realizar 

adequações/atualizações nos 

Projetos Pedagógicos  
• realizar formação de 

professores, tutores e pessoal 

de apoio administrativo e 

pedagógico  
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Solicitar credenciamento da IES para oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância 

METAS   INICIATIVAS  

 2017   2018   2019  2020  2021  

 

4 polos  

1 curso  

       • definir abrangência geográfica e 

polos  

• presenciais  
• definir cursos a serem ofertados  

• elaborar Projeto Pedagógico dos 

cursos, bem como documentação 

exigida para credenciamento 

dos polos e autorização dos cursos  
• definir  conteúdos, 

ferramentas/ambientes a serem 

utilizados  

• ampliar e consolidar estrutura física, 

material e de pessoal  

• estabelecer parcerias nas cidades e 

definir locais de funcionamento dos 

polos presenciais 

 

Solicitar ampliação do número de polos e cursos na modalidade de Educação a Distância e híbridos 

METAS   INICIATIVAS  

 2017  2018 2019 

 
2020 2021  

 

 

 

2 polos e 4 cursos:  

a) Pedagogia,  

b) Administração, c) 

Serviço Social,  

d) CST em Análise e 

Desenvolvimento de 

Sistemas  

3 polos e 3 cursos:  

 

a) Engenharia de  
Produção,  

b) História – licenciatura,  

c) CST em Processos 

Gerenciais  
  

 2 polos e 2 cursos:  

 

a) Ciências 

Contábeis,  

b) Matemática 

1 polo e 4 cursos  

 

a) Geografia – 

licenciatura,  

b) CST em Marketing,  

c) CST em Gestão 

Financeira,  

d) Engenharia Ambiental 
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Oferta de cursos de Pós em EAD 

METAS   INICIATIVAS  

 2017  2018 2019 

 
2020 2021  

-  a) Direito Penal e Processual 

Penal,  

b) Direito Civil e Direito 

Processual Civil,  

c) Direito do  
Trabalho e  
Previdência Social, 

 d) Docência no Ensino 

Técnico e Superior,  

e) Fisiologia e Performance 

do Exercício Físico,  

f) Nutrição Clínica, 

Metabolismo e Terapia 

Nutricional, 

 g) Nutrição Esportiva,  

h) Gestão  Contábil e 

Controladoria,  

i)Gestão Empresarial,  

j) Inteligência de  Mercado,  

k) Marketing e Comunicação,  

l) Gestão de Recursos 

Humanos e  
Psicologia Organizacional,  

m) Docência e Tutoria em 

Educação a Distância  

a) Arquitetura e 

Cidade: Arte,  
Técnica e 

Sustentabilidade,  

b) Métodos e 

Práticas  
Diferenciadas na  
Docência da 

Educação Infantil e 

do Ensino 

Fundamental,   

c) História e Cultura,  

d) Microbiologia,  

e) Engenharia de 

Segurança do  
Trabalho  

 a)  Fisioterapia  
Dermatofuncional, 

b) Cosmetologia 

Aplicada à Estética  

a) Negócios em 

Gastronomia,  

b) Direito  
 Constitucional  e  
Tributário  

• definir cursos,   
• abrangência geográfica e 

polos presenciais  
• reestruturar os projetos 

pedagógicos  
• produzir/adquirir  
• material instrucional  

 

5 - Oferta de disciplinas em dependência na modalidade EAD 

METAS   INICIATIVAS  

 2017  2018 2019 

 
2020 2021  

-  2 disciplinas por curso 

(disciplinas de fundamentos)  
5 disciplinas por 

curso (2 disciplinas 

de fundamentos e 3 

de formação  
específica)  

Todos os cursos e 

áreas  
Todos os cursos 

e áreas  
- realizar adequações nos 

planos de ensino  
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BUSCAR NOVOS MERCADOS 

 

Diversificação de cursos e modalidades 

METAS   INICIATIVAS  

 2017  2018 2019 

 
2020 2021  

 

 

 

Graduação em  
Enfermagem,  
Zootecnia e 

Medicina Veterinária 

Mestrado Educação  Graduação em 

Odontologia  
 

- promover estudos de 

demanda e análise de 

mercado para definição de 

novas ofertas de cursos  

 

Ampliação da área (geográfica) de abrangência das ações captação 

METAS   INICIATIVAS  

 2017  2018 2019 

 
2020 2021  

 

 

 

    • mapear regiões de baixa 

cobertura de oferta de 

Educação Superior  

• pontuar áreas de 

origem dos acadêmicos  

• promover ações de 

captação diferenciadas 

e focadas em públicos 

específicos 

  

 

BUSCAR NOVAS FORMAS DE FINANCIAMENTO 

 

Criação de fundo de financiamento 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Definir o modelo de 
financiamento, 
parâmetros e orçamento 

 

   • estruturar  fundo  de 

financiamento  

próprio para  alunos  

não contemplados 

pelos programas  

sociais e 

governamentais  

• definir  regras  de 

financiamento  

• criar equipe 

responsável pela 

gestão do fundo 
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Captação de recursos externos (públicos e privados) para financiamento da pesquisa 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Criação da política  

Treinamento dos agentes  

3 fomentos externos  25% dos projetos 

financiados por 

recursos externos  

30% dos 

projetos 

financiados por 

recursos 

externos  

50% dos projetos 

financiados por 

recursos externos  

• criar, no contexto da 

coordenação de 

pesquisa e ação 

comunitária, política 

de captação de 

recursos externos  
• buscar treinamento 

específico para os 

agentes responsáveis  

 

SER RECONHECIDO COMO UM DOS 5 MELHORES CENTROS UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO E UM DOS 10 

MELHORES DO PAÍS 

 

Aumento das notas dos cursos e da Instituição nas avaliações externas 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Todos os cursos 

avaliados no ENADE 

2015 com notas 4 e 5 no 

CPC  

 
 IGC 4 

Todos os cursos 

avaliados no ENADE 

2015 com notas 4 e 5 

no CPC  
 

 IGC 5  

Todos os cursos 

avaliados no ENADE 

2015 com notas 4 e 5 

no CPC  
 

 IGC 5 

Todos os cursos 

avaliados no 

ENADE 2015 com 

notas 4 e 5 no 

CPC  

 
 IGC 5  

Todos os cursos 

avaliados no 

ENADE 2015 com 

notas 4 e 5 no CPC  
 

 IGC 5  

• acompanhamento dos 

PPC em relação ao 

alinhamento dos 

objetivos, conteúdos e 

competências constantes 

nos Planos e os definidos 

nas Diretrizes  

• Curriculares Nacionais 

dos Cursos Graduação e 

Diretrizes da Prova  
• Realização de ações 

específicas de 

acompanhamento das 

turmas ENADE no que 

tange às eventuais 

deficiências de formação 

ao longo do curso, 

necessidade de 

nivelamento ou reforço  

• oferta de ações de 

correção e/ou reforço 

(cursos, aulas extras, 

plantões, atendimentos 

individuais)  

• incentivo institucional 

para titulação docente  

• ampliação do número de 

jornadas de trabalho 

parcial e integral  
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• ampliação e melhorar da 

comunicação relativa às 

ações de pesquisa, 

extensão, nivelamento, 

monitoria, intercâmbio, 

incentivo institucional 

para participação em 

eventos, oferta de bolsas 

e demais itens 

constantes no 

questionário do 

estudante  
• monitoramento 

específico do 

desempenho das turmas 

por meio de aplicação de 

6 simulados por ano com 

relatórios por área e 

disciplinas avaliadas, 

bem como simulação de 

nota de ENADE com 

consequente análise e 

proposição de ações  

• acompanhamento das 

turmas nos locais de 

prova 
 

Conquista do selo OAB Recomenda 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

aumento de 50% nos 

índices de aprovação no  
Exame da Ordem   

aumento de 10% nos 

índices de aprovação 

no Exame da Ordem, 

obtenção de conceito 

5 no  
ENADE e CPC  

aumento de 10% 

nos índices de 

aprovação no  
Exame da Ordem,  
Conquista do selo  

-  -  - aumento 

progressivo dos índices 

de aprovação no exame 

da Ordem dos 

Advogados do Brasil  

- melhora na nota 

do ENADE   

- oferta  de 

 cursos 

específicos para exame 

da OAB – 1ª e 2ª fase 

para alunos do ultimo 

ano e exalunos da IES  

- acompanhament

o das turmas nos locais 

de prova  
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Reconhecimento CDIO dos cursos de Engenharia 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

-  Conquista do selo  -  -  -  • reformulação da disciplina Introdução à 
Engenharia (standard 4)  

• ressignificação dos espaços de trabalho, com uso 
permanente e significativo dos laboratórios 
disponíveis e arquitetura das salas de aula 
(standard 6)  

• uso de metodologias ativas (standard 8)  
• formação de docentes (geral e específica para o 

CDIO) (standard 9)  
• estabelecimento dos temas e desenvolvimento de 

PROJETOS multi e interdisciplinares (standards 3, 
5 e 7)  

• reuniões mensais e registros de todas as ações 
desenvolvidas (standards 1 e 2)  

• participação nos encontros anuais que tratam do 
CDIO (standard 9)  

• organização da divulgação dos resultados em 
eventos (standard 2)  

• organização da divulgação dos resultados em 
eventos (standard 2) 

• promover formação com professor da Olin  
College (standard 9)  
• promover as avaliações com base nas evidências e 

solicitar  inclusão do Unitoledo no grupo CDIO  
• manter as iniciativas que garantam a permanência 

dos cursos no grupo CDIO 
 

Melhora no índice de aprovação no exame do CRC  

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

50 % aprovação  55% aprovação  60% aprovação  70% aprovação  80% aprovação  • incentivar a participação dos  
• acadêmicos no exame  
• promover alinhamento do PPC 

aos objetivos, conteúdos e 

competências requeridos no 

exame do CRC  
• realizar acompanhamento do 

desempenho dos acadêmicos de 

modo processual, visando 

identificar possíveis demandas 

formativas relacionadas aos 

objetivos, conteúdos e 

competências requeridas no 

exame  
• oferta de ações de correção e/ou 

reforço (cursos, aulas extras, 

plantões, atendimentos 

individuais)  

• acompanhamento da tumas nos 

locais de prova 
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Conquista de certificados, acreditações de cursos, serviços e laboratórios  

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

     • mapear certificados e 

acreditações possíveis de serem 

conquistados pela IES, cursos, 

serviços e laboratórios  
• promover as adequações e/ou 

ações visando atender os 

critérios específicos para 

certificações e acreditações  

• promover o acompanhamento da 

validade de laudos, licenças e 

demais requisitos necessários 

para manutenção das certificações 

concedidas aos cursos, serviços e 

laboratórios da IES 

 

Diminuir Evasão de alunos 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Diminuição de  
30%  

Diminuição de 

30%  
Diminuição de 20%  Diminuição de 

10%  
Diminuição de  

10%  
• comunicação e acompanhamento 

constantes com os acadêmicos  
• criação de núcleo de 

acompanhamento  
• criação de ferramenta tecnológica 

de monitoramento do acadêmico 

(faltas, notas, inadimplência) 

• oferta de apoio psicopedagógico  
• oferta de programas de 

nivelamento  
• ações de aconselhamento  

 

 

1.3.2 Sustentabilidade Financeira 

 

CRESCER A RECEITA SEM DEPENDER DE FINANCIAMENTO PÚBLICO 

 

Implantação de política de gestão da oferta de serviços e produtos, com foco na demanda e rentabilidade 

e acompanhamento constante dos resultados e do processo   

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  
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     • aumentar do ticket médio  

• diminuir a inadimplência  
• aumentar número de 

matrículas nos cursos  

• diminuir a evasão  
• aumenta a oferta de cursos de 

graduação (gestão do 

portfólio – cursos com 

demanda e rentabilidade)  

• oferecer novos 

serviços/produtos  
• consolidar e expandir a EAD  

• aumentar da oferta de cursos 

de pós-graduação  
• definir turmas pelo número 

mínimo de alunos  

• otimizar o currículo em 

função da definição de 

disciplinas de formação 

básica (dentro das áreas) 

 

 

1.3.3 Processos Internos 

 

AUMENTAR CPC E IGC 

 

Melhora nos indicadores de qualidade dos cursos e da IES 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Melhora na qualidade 

dos cursos de 

graduação e IES com 

CPC 4 e 5 e IGC 4,  

 

Direcionar novos 

processos seletivos 

de contratação de 

docentes para 

melhora da titulação,  

 
Promover a gestão 

das jornadas de 

trabalho  
ampliando em 10% 

jornadas parciais e 

integrais  

Melhora na qualidade 

dos cursos de 

graduação e IES com 

CPC 4 e 5 e IGC 4,  

 

Limitar percentual de  
especialistas em 

20%,  

 

Aumentar mestres 

para 65%,  
 

Aumentar doutores 

para 15%,  
 

Promover a gestão 

das jornadas de 

trabalho ampliando 

em 10% jornadas 

parciais e integrais  

Melhora na 

qualidade dos 

cursos de 

graduação e IES 

com CPC 4 e 5 e IGC  
4,  

 

Limitar percentual 

de especialistas em  
15%,  

 

Limitar mestres em 

65%,  

 

doutores para 20%,  
 

Promover a gestão 

das jornadas de 

trabalho ampliando 

em 10% jornadas 

parciais e integrais  

Melhora na 

qualidade dos 

cursos de 

graduação e IES 

com CPC 4 e 5 e IGC  
4,  

Limitar percentual 

de especialistas 

em10 %,  

 

Limitar mestres em 

60%,  
 

Aumentar 

doutores para 

30%  

Melhora na 

qualidade dos 

cursos de 

graduação e IES 

com CPC 4 e 5 e IGC 

4, 

  

Limitar percentual 

de especialistas em 

5 %,  

 

Limitar mestres em 

45%,  

 

Aumentar doutores 

para 50%  

• manter atualizado o PPC 

dos cursos  
• promover reuniões 

periódicas do NDE dos 

cursos, com vistas ao 

acompanhamento 

constante dos resultados  
• oferecer cursos de 

extensão, nivelamento, 

atividades de monitoria, 

visando ampliar  
• aprendizagem  
• intensificar o uso de 

metodologias ativas de 

aprendizagem  
• divulgar e ampliar a política 

de incentivo à qualificação 

docente  
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• priorizar a contratação de 

docentes doutores para as 

vagas que surgirem  
• otimizar a atribuição dos 

docentes que obtiverem 

título de mestre e doutor 

mapear as jornadas de 

trabalho  

• promover readequação 

visando otimizar as 

atribuições de aulas e 

demais atividades dos 

docentes  

• - diminuir o número de 

horistas, seja por meio da 

diminuição das 

contratações, otimização de 

atribuição e realocação de 

aulas 

 

MELHORAR PROCESSOS PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO 

 

Conhecimento das condições de oferta de curso 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

     - Criar estratégias de divulgação 

permanente das ações desenvolvidas 

pelos cursos e IES que impactem na 

avaliação das condições de oferta do 

curso avaliadas no questionário do 

estudante 

 

MELHORAR OS PROCESSOS PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO  

 

Gestão  da comunicação interna e externa  

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Criação de Projeto 

de comunicação 

institucional;  

 
Criação de central 

de relacionamento 

com cliente (com 

funções e metas), 

 

Criação do setor de  
atendimento geral 

(funções e metas), 

Articulação das 

ações de 

comunicação e 

atendimento ao 

cliente com aumento 

dos índices de 

satisfação expressos 

pela diminuição da 

evasão em 30% e 

aumento da  
captação em 20%,  

 

Diminuição da 

evasão em 20% e 

aumento da  

 

captação em 10% 

  
Contato com 

egressos – 50% 

dos formados nos 

últimos 10 anos  

Diminuição da 

evasão em 10% e 

aumento da 

captação em 10%,  

 

Contato com 

egressos – 40% dos 

formado nos 

últimos 15 anos ‘ 

: Diminuição da evasão 

em 10% e aumento da 

captação em 10%,  

 
Contato com egressos – 

20% dos formado nos  
últimos 30 anos ou 

mais  

criar relacionamento com 

setores institucionais 

visando a participação 

efetiva de todos nos 

processos de 

comunicação  

realizar ações de captação 

de novos alunos  
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Estruturação e 
divulgação das 
ações de 
comunicação  

Contato com egressos 

– 70% dos formado 

nos últimos 5 anos  

realizar ações de 

fidelização e redução de 

evasão  

estruturar setor de 

atendimento geral ao 

acadêmico e comunidade  

realizar ações de 

comunicação com ex-

alunos  

 
promover a gestão das 

plataformas de 

comunicação com o 

cliente de modo que sejam 

ferramentas eficientes de 

atendimento e informação 

(website, email, whats up, 

telefone, jornal, TV, rádio)  

criar setor de tele 

atendimento e 

relacionamento com 

cliente  

 

promover pesquisas de 

mercado  
 
manter atualizados dados 

demográficos, 

educacionais, 

econômicos, sociais, bem 

como resultados de 

pesquisas institucionais  
 

promover relacionamento 

com veículos de 

comunicação para 

divulgação das ações 

institucionais, bem como 

ser fonte de informações 

das áreas trabalhadas na 

IES  

auxiliar  no planejamento 

e execução de ações e 

eventos institucionais  

cuidar da imagem 

institucional  (identidade)  

manter atualizadas 

informações das 

diferentes 
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Conhecimento das condições de oferta de curso 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

     Criar estratégias de divulgação 

permanente das ações desenvolvidas 

pelos cursos e IES que impactem na 

avaliação das condições de oferta do 

curso avaliadas no questionário do 

estudante 
 

 

MELHORAR OS PROCESSOS PLANEJAMENTO E DE COMUNICAÇÃO  

 

Gestão  da comunicação interna e externa  

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Criação de Projeto 

de comunicação 

institucional;  

 

Criação de central 

de relacionamento 

com cliente (com 

funções e metas), 

 

Criação do setor de 

atendimento geral 

(funções e metas),  

 

Estruturação e 
divulgação das 
ações de 
comunicação  

Articulação das 

ações de 

comunicação e 

atendimento ao 

cliente com 

aumento dos 

índices de 

satisfação 

expressos pela 

diminuição da 

evasão em 30% 

e aumento da 

captação em 

20%,  

 

Contato com 

egressos – 70% 

dos formados nos 

últimos 5 anos  

Diminuição da 

evasão em 20% e 

aumento da 

captação em 10%,  

 

Contato com 

egressos – 50% dos 

formados nos 

últimos 10 anos  

Diminuição da 

evasão em 10% 

e aumento da 

captação em 

10%,  

 

Contato com 

egressos – 40% 

dos formados 

nos últimos 15 

anos  

 Diminuição da 

evasão em 10% e 

aumento da 

captação em 10%,  

 

Contato com 

egressos – 20% dos 

formado nos 

últimos 30 anos ou 

mais  

criar relacionamento com setores 

institucionais visando a participação 

efetiva de todos nos processos de 

comunicação  

realizar ações de captação de novos 

alunos  

realizar ações de fidelização e redução 

de evasão  

estruturar setor de atendimento geral 

ao acadêmico e comunidade  

realizar ações de comunicação com 

ex-alunos promover a gestão das 

plataformas de comunicação com o 

cliente de modo que sejam 

ferramentas eficientes de 

atendimento e informação (website, 

email, whats up, telefone, jornal, TV, 

rádio)  

 

criar setor de teleatendimento e 

relacionamento com cliente  

 

promover pesquisas de mercado  

 

manter atualizados dados 

demográficos, educacionais, 

econômicos, sociais, bem como 

resultados de pesquisas institucionais 

  

promover relacionamento com 

veículos de comunicação para 

divulgação das ações institucionais, 
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bem como ser fonte de informações 

das áreas trabalhadas na IES  

auxiliar no planejamento e execução 

de ações e eventos institucionais  

cuidar da  imagem 

institucional  (identidade)  

manter atualizadas informações das 

diferentes plataformas de 

comunicação da IES 

 

cuidar do website  

revitalizar banco de talentos, 

mantendo atualizadas as informações 

do setor responsável  

desenvolver relacionamento por meio 

das redes sociais  

desenvolver estratégias de marketing 

 

MELHORAR PROCESSOS ACADÊMICOS E DE GESTÃO  

 

Criação de política de gestão  de acompanhamento e melhoria dos processos acadêmicos e de gestão 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

revisão  e 
divulgação 
 das 
normas 
regimentais e 
dos processos 
acadêmicos  

 Ampliação  da  
integração da 

Pósgraduação com 

as demais 

atividades 

acadêmicas e 

administrativass 

da IES  

  

  

Reestruturação das 

ferramentas de 

gestão acadêmica  

    - adaptar o modelo de gestão 

acadêmica para inserção de outras 

modalidades e tipos de cursos  

- construção de planejamento 

estratégico anual específico de cada 

unidade, baseado nos objetivos e 

metas constantes do PDI.   

monitoramento de ações e 

acompanhamento dos resultados 

(ações do NDE, CPA, liderança dos 

setores, colegiados etc.).   
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APRIMORAR A INFRAESTRUTURA 

 

Criação de política de gestão da infraestrutura alinhada ao projeto de crescimento institucional  

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

Criação do plano de 

infraestrutura 

institucional e 

Implementação de 

ações de atualização e 

adequação da 

infraestrutura  

Realização de ações 

específicas de 

atualização e 

adequação da 

infraestrutura em 

atendimento à política 

institucional  

Idem 2018  Idem 2018  Idem 2018  planejamento de infra para 

atender a expansão da IES  

acompanhamento constante com 

vistas a atualização dos espaços e 

equipamentos às novas demandas  

 

 

1.3.4 Aprendizado e melhoria 

 

DESENVOLVER  INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

 

Conhecimento do mercado 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

participação em 

cursos e treinamentos  

Contratação de 

pesquisa e aquisição 

de ferramentas de 

controle e registros 

de dados 

relacionados com 

egressos  

Atualização de 

dados de 

mercado  

Manutenção 

de dados 

atualizados  

Manutenção de 

dados 

atualizados  

manter ações de 

relacionamento com o 

mercado  

ampliação do raio de atuação com 

base nos resultados das análises  

 

 

PROMOVER INTEGRAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Reconhecimento da IES dos valores, missão e visão 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

100% dos 

colaboradores e alunos  

100% dos 

colaboradores e 

alunos  

100% dos 

colaboradores e 

alunos  

100% dos 

colaboradores 

e alunos  

100% dos 

colaboradores e 

alunos  

criar programa de formação 

continuada   
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ampliar as formas de 

comunicação  

oferecer ao colaborador 

experiências semelhantes as dos 

acadêmicos  
(cursos, visitas, palestras, jogos)  

proporcionar atividades em que os 

valores sejam constantemente 

lembrados, refletidos e vividos por 

alunos e colaboradores  

 

DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS PARA INOVAÇÃO ACADÊMICA 

 

Projetos envolvendo inovação curricular, metodologias ativas, empreendedorismo   

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

2 por curso  3 por curso  3 por curso  3 por curso  3 por curso  consolidar o NIFA  

 
incluir no planejamento 

estratégico de cada curso ações 

de inovação a serem trabalhadas  

acompanhar os processos de 

implantação das ações de 

inovação acadêmica  

oferecer e fomentar formação 

continuada, grupos de pesquisa, 

visitas técnicas visando o 

conhecimento de novos modelos 

de ensino, inovações curriculares, 

uso de metodologias ativas de 

ensino 

 

CAPACITAR DOCENTES  E TÉCNICOADMINISTRATIVOS 

 

Ampliar o alcance dos programas de capacitação 

METAS   INICIATIVAS  

 2017 2018 

 
2019 

 
2020 2021  

70% dos docentes e 

50% dos técnico-

administrativos  

100% dos 

docentes e 75% 

dos técnico-

administrativos  

100% dos 

docentes e 85% 

dos técnico-

administrativos  

100% dos 

docentes e 

100% dos 

técnico-

administrativos  

100% dos docentes 

e 100% dos 

técnico-

administrativos  

criar núcleo de formação de 

colaboradores do setor 

técnico-administrativo  

acompanhar o planejamento 

estratégico do NIFA  
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Política de treinamento e 

desenvolvimento (pesquisa 

demandas com líderes) 

Planejamento anual  

 

 

 

1.4 Área (s) de atuação acadêmica.  

 

O Centro Universitário Toledo de Araçatuba é uma Instituição de Ensino Superior, privada, que oferece 

cursos nas diferentes áreas do saber. São cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e cursos 

superiores de tecnologia) e pós-graduação lato sensu que são oferecidos na Unidade Araçatuba. Há, 

ainda, laboratórios didáticos, clínicas e setores de atendimento à comunidade alocados em diferentes 

áreas da cidade, de modo a atender com excelência as peculiaridades e demandas dos cursos.   

 

A Instituição atendendo ao princípio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, 

também atua na área de pesquisa acadêmica, por meio de projetos de iniciação científica, e na 

extensão, em cursos e projetos institucionais.  

 

Além dos cursos e projetos de extensão a IES oferece regularmente serviços de atendimento à 

comunidade, como: Assistência Judiciária Gratuita (por meio do Escritório de Assistência Judiciária, do  

Posto Avançado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC)), Clínica de Nutrição,  

Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Engenharia Civil, Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório 

de Avaliação Física e Desportiva, Laboratório de Engenharia Civil e outros tantos serviços de alcance 

social.  

  

  

II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL – PPI  

 

2.1 Inserção regional  

 

Inserção Regional Município-Sede   

A Região Administrativa de Araçatuba situa-se no Noroeste do Estado de São Paulo e abrange 43 

municípios. Com uma área de 18.558 km², tem como vizinhas as regiões de São José do Rio Preto, 

Presidente Prudente, Bauru e Marília. Sua região de Governo é constituída por 31 municípios, dos quais 

oito se destacam pela quantidade de discentes matriculados nos cursos de graduação oferecidos pela 
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Instituição: São eles: Auriflama, Avanhandava, Bilac, Birigui, Buritama, Guararapes, Penápolis e 

Valparaíso.   

 

Assim a Instituição define sua inserção regional em muitos municípios, além da sua sede, Araçatuba, 

que guarda distância de 522 km² de São Paulo, capital do Estado. Com uma área de 1.167.402 km², 

delimitase ao norte com os municípios de Auriflama, General Salgado, Nova Luzitânia, Guzolândia e o 

Município de Santo Antônio do Aracanguá, ao sul se limita com os municípios de Bilac e Gabriel 

Monteiro; a leste com os municípios de Birigui, Buritama a oeste, com os municípios de Sud Menucci, 

Pereira Barreto, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso e Guararapes.   

 

O principal acesso rodoviário a Araçatuba é a Rodovia Estadual Marechal Rondon, SP- 300, que interliga 

o município a capital do estado e com o Estado de Mato Grosso de Sul. É também atendida pela rodovia 

estadual Elyezer Montenegro Magalhães SP-463, que acessa o Município de Jales e o norte do estado 

e a Rodovia SP-461 que se comunica com o município de Birigui.  

  

Demografia   

Segundo estatísticas da SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, em 2018, o município 

de Araçatuba apresenta uma população de 188.884 habitantes, compreendendo 24% da população 

da Região Administrativa, e 33% da população da Região de Governo.   

  

 

  

O quadro a seguir demonstra a situação regional e revela que nos municípios que compõem sua região 

de influência, a população é de 623.078 habitantes, conforme segue.   

  

Demografia  –   2017   –   Região Administrativa/Região de Govern o   

Localização   População   
Taxa de  

Urbanização   
Taxa Geométrica  

Populacional   
Área (Km²)   

Região  
Administrativa     

772.939   93 , 1 % 1   0 , 62 %   18 .558   

Região de Governo   576,258   95 , 18 %   0 , 70 %   11.13 5   
Fonte: SEADE  –   Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (201 8 )     
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Em 2018, a taxa de urbanização compreende 98,07% no município de Araçatuba, e 94,05% na média 

apurada nos municípios da região de influência.   

 

As estatísticas ainda demonstram que a Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População, em 

Araçatuba, foi de 0,50% a.a.  

 

Araçatuba é o município mais populoso de sua Região Administrativa, seguido de Birigui, com 118.960 

habitantes. Todos os demais municípios, em sua maioria, possuem população inferior a 60.000 

habitantes.   

 

Aspectos Econômicos   Caracterização da Região Administrativa de Araçatuba   

De acordo com dados da Fundação SEADE, o Produto Interno Bruto – PIB da região Administrativa de 

Araçatuba foi, em 2015, de R$ 20.567,125,42, ou 1,06% do PIB estadual.   

O maior PIB municipal é o de Araçatuba, R$ 6.235.918,21, representando 41%   do PIB total de sua 

Região de Governo, seguido por Birigui (R$ 2.833.554,52), Andradina (R$ 2.057.926,58) e Penápolis 

(R$ 1.355.825,20).  Ainda, dos 43 municípios da região, estes representam 61% do PIB regional e 

obtiveram, em 2015, um PIB anual superior a R$ 1.000 milhão.   
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Participação dos Setores no PIB – RA de Araçatuba (2015) 

 

  

De acordo com a RAIS de 2016, na RA de Araçatuba, o setor de Serviços e Adm. Pública é o que mais 

emprega (38,82% do total), seguidos da Indústria (30,05%) e do Comércio (21,60%). Além disso, a 

região representa 1,4% do total de empregos formais no Estado de São Paulo.   

Em número de estabelecimentos, é o Comércio que ocupa a primeira posição (38,26%), seguido 

dos Serviços e Adm. Pública (33,96%), Agropecuária (14,26%), Indústria (9,81%) e Construção civil 

(3,72%).  

  

Índices de Participação dos Setores de Atividades Econômicas RA de Araçatuba (2016)  

Setores  Total de Empregos Formais  Total de Estabelecimentos Formais  

Agricultura,  pecuária, produção florestal, pesca 

e aquicultura   6,01%  13,70%  

Indústria  29,69%  11,32%  

Construção  3,7%  3,94%  

Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e 
Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas   

21,86%  37,96%  

Serviços e Administração pública  
38,75%  33,08%  

Fonte: Fundação SEADE/FIESP – 2016. Elaboração Própria  

  

Principais Atividades Econômicas da RA de Araçatuba   

De acordo com os dados da RAIS 2016, a RA de Araçatuba apresenta os seguintes aspectos:   

1. Seus 43 municípios possuem 20.977 estabelecimentos, que representam 2 % do total de 
empresas estaduais, e empregam 180.504 pessoas, correspondendo a 1,4% do total de empregos 
formais do Estado;  
  

  

        Fonte:  Fundação SEADE (elaboração própria)      

Agropecuária  
7 % 

Indústria 
22 % 

Serviços  
71 % 

Produto Interno Bruto  - PIB 
Região Administrativa de Araçatuba  - 2015 
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2. A região é marcada por algumas cadeias produtivas com pouca participação nos segmentos 
industriais e nos serviços mais complexos:   

2.1. Tendo em vista que a RA é uma das mais propícias do Estado de S. Paulo ao       corte 
mecanizado de alta produtividade da cana-de-açúcar, a principal cadeia produtiva regional é 
a deste produto, com indústrias de biocombustíveis e de produtos alimentícios, estas 
abrangendo as usinas de açúcar e álcool;  

2.2. Outra cadeia produtiva importante é a da carne bovina, envolvendo a pecuária leiteira e de 
corte, além de abatedouros, frigoríficos e a indústria de preparação de couros e fabricação 
de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, está centrada no polo de calçados 
infantis de Birigui e municípios vizinhos, muitos localizados a leste da região, mais próximos 
da parte central do Estado;  

2.3.  Uma terceira cadeia produtiva é a da madeira, que vai da produção florestal à fabricação de 
celulose, papel e móveis;  

2.4. O agronegócio é responsável pelo desenvolvimento de grande parte das atividades industriais 
do ramo metal-mecânico; e   

2.5. Banhada pelos rios Tietê e Paraná, a região destaca-se em atividades de pesca e aquicultura 
e nos serviços de eletricidade e gás, dada a presença de quatro usinas hidrelétricas de: 
Castilho, Ilha Solteira, Pereira Barreto e Buritama.  

 

3. Araçatuba é o município sede de sua Região Administrativa. Exerce funções de polo regional, 
centralizando o setor terciário, tanto o comércio como os serviços. Nestes, oferece atividades 
diversificadas de apoio à produção, às empresas, e às famílias, que, no geral, estão ausentes na maioria 
dos demais municípios da região;  

3.1. A relevante participação da divisão Construção de Edifício, entre suas atividades 
econômicas, aponta que, desde 2008, Araçatuba teve importante crescimento, sugerindo 
aumento de sua centralidade em relação aos demais munícipios da região;  

3.2. Sua estrutura produtiva é a mais complexa da RA, com destaque para atividades 
relacionadas à pecuária de corte e à produção leiteira, a produção do álcool para a indústria 
automobilística, a fabricação de produtos médicos e hospitalares, o comércio de gado e de 
implementos agropecuários e os serviços de apoio à agropecuária educacionais e de saúde, 
entre outros. Araçatuba transformou-se num polo de melhoramento genético e de 
produtividade da pecuária bovina nacional;  

3.3. Sua rede de ensino é composta por escolas técnicas e várias instituições de ensino superior 
de graduação e pós-graduação, das quais destacam-se as Faculdades de Odontologia e 
Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista – Unesp e a Faculdade de Medicina, 
por uma instituição da rede privada de ensino.  Na área da saúde, é o centro de referência 
regional, com vários hospitais, clínicas e laboratórios, dos quais destaca-se a Santa Casa de 
Misericórdia de Araçatuba;  

3.4. Araçatuba possui um dos maiores terminais hidroviários do Estado.   
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O quadro a seguir demonstra a participação do município de Araçatuba nas principais atividades 

econômicas da região.   

Principais Atividades Industriais e de Serviços da RA de Araçatuba (RAIS - 2016)  

Setores  
Principais 

Municípios 

Produtores  

% Participação na RA  % Participação  

Araçatuba  

Empregos  Economia  Empregos  Economia  

Agropecuária: cana-deaçúcar e 

cana-de-açúcar, milho, soja, 

feijão, algodão, quiabo, aves de 

postura, frutas, etc.   

Clementina, 

Araçatuba,  
Brejo Alegre, 

Guararapes,  
Santo Antônio do  
Aracanguá, 
Penápolis, 
Castilho, 
Guaraçaí,  
Guzolândia e 

Rubiácea.   

5,98%  7,47%  1,69%  1,22%  

 

Produção Florestal  Andradina, Corados,  
Buritama, Guararapes, 

Turiúba e Penápolis.   

 

 

 

 

Pesca e Aquicultura  Buritama, Santo 

Antônio do Aracanguá 

e Glicério.   

Indústria Extrativa (extração de materiais não-

metálicos): argila, calcário, areia, rochas 

britadas, cascalho, entre outros.   

Santo Antônio do  
Aracanguá, Castilho  
Glicério, Buritama,  
Andradina, Araçatuba, 

Birigui e Barbosa.   

30,05%  21,91%  15,65%,  18,48%  
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Indústria de  
Transformação: a 

agroindústria é o 

segmento mais 

significativo:    

 Produtos Alimentícios :  

  

  

  

 

 

 

 

Andradina, Araçatuba 
Penápolis, Valparaiso,  
Pereira Barreto,  
Mirandópolis, Bento de Abreu, Nova 
Independência.   
Confecção de Vestuário e 
Acessórios: Birigui, Auriflama, 
Araçatuba Penápolis.  
Fabricação de Couros e  
Calçados: Birigui,  
Penápolis, Gabriel  
Monteiro, Araçatuba,  
Santo Antônio do  
Aracanguá, Piacatu,  
Clementina, Alto Alegre, Barbosa, Bilac, 
Coroados, Glicério e Rubiácea.  
Fabricação de Celulose e Papel: Birigui, 
Andradina, Penápolis e Coroados. 
Produção de  
Biocombustíveis: Sud  
Menucci, Valparaíso, Brejo  
Alegre, Bento de Abreu,  
General Salgado,  
Avanhandava, Guararapes,  
Santo Antônio do Aracanguá e 
Suzanápolis. 
Fabricação de Móveis: 
Birigui, Araçatuba,  
Penápolis e Guaraçaí.   

 Serviços  de  Utilidade  
Pública  

Eletricidade e Gás:  
Castilho, Ilha Solteira,  
Pereira Barreto, Buritama,  
Andradina e Araçatuba  
Captação, Tratamento e Distribuição 
de Água:  
Penápolis e Araçatuba.   

    

Comércio  Comércio e a reparação de veículos 

automotores e motocicletas:  21,60%  
*Não 

informado  
28,14%  

*Não 

informado  

 

Araçatuba, Birigui,  
Andradina e Penápolis.  Comércio 
Varejista: Araçatuba, Birigui,  
Andradina e Penápolis.     
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Serviços e Administração  
Pública   

Rádio e Televisão: Araçatuba, 
Andradina, Birigui, Penápolis.  
Atividades Jurídicas, de Contabilidade 
e Auditoria:  
Araçatuba, Birigui, Andradina e 
Penápolis Atividades Veterinárias:  
Araçatuba, Andradina, Biriguie Ilha 
Solteira.  
Administração Pública, na oferta de 
empregos:  
Araçatuba, Birigui,  
Penápolis, Ilha Solteira.  
Administração Pública, pela maior  
participação na estrutura econômica 
municipal: Braúna, Itapura, Lavínia, 
Lourdes,  
Murutinga do Sul, Nova  
Castilho, Nova Luzitânia, São João de 
Iracema e Turiúba.  
Educação: Araçatuba, Ilha Solteira, 
Birigui, Andradina  
e Penápolis Atividades de  
Organizações  
Associativas: Araçatuba, Penápolis, 
Birigui, Ilha Solteira e Andradina.   
Serviços Domésticos:  
Araçatuba, Birigui,  
Penápolis, Pereira Barreto e Coroados.   

38,82%  70,67%  48,70%  80,30%  

      Fonte: FIESP/ Fundação SEADE – RAIS 2016. Elaboração Própria  
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Assim, com sua atuação em variados ramos da economia, Araçatuba deixou para trás seu perfil 

industrial voltado para a agroindústria, conforme dados apresentados a seguir.  

  

 Nº de Estabelecimentos por Participação Setorial - Araçatuba e Região de 

Influência 

  

Municípios   Comércio   
Serviços e  

Administração 

Pública   
Indústria   

Agropecuária,  
Extração Vegetal, Caça e 

Pesca   

Construç 
Civil   

ão  
Total  

Araçatuba  2.483  2.547  448  348  300   6.126  

Andradina   738  616  82  132  76   1.644  

Auriflama   216  124  80  95  19   534  

Avanhandava   67  59  18  56  7   207  

Bilac   92  76  33  50  10   261  

Birigui   1.434  1.077  779  183  154  3.627  

Buritama   165  147  45  93  12  462  

Guararapes  293  237  59  189  24  802  

Mirandópolis  272  232  28  165  15  712  

Penápolis   811  689  182  226  64  1.972  

Pereira 

Barreto   
256  242  35  120  18  670  

Valparaíso   145  155  18  97  26  441  

Total   6.972  6.201  1.807  1.754  725  17.458  
Fonte: FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (RAIS 2016) – Elaboração Própria    

  

 
Nº de Empregos por Participação Setorial - Araçatuba e Região de 

Influência 

   

Municípios   Comércio   
Serviços e  

Administração  
Pública  

Indústria   
Agropecuária,  

Extração Vegetal, Caça e Pesca   
Construção  

Civil   
Total  

Araçatuba  15.201  26.311  8.454  915  3.146  54.027  

Andradina   3.638  5.727  4.044  594  664  14.667  

Auriflama   752  924  916  164  98  2.854  

Avanhandava   262  514  373  782  23  1.954  

Bilac   357  532  477  108  10  1.478  

Birigui   6.805  9.666  15.354  746  951  33.522  

Buritama   604  1.290  1.967  158  118  4.137  

Guararapes  1.221  2.103  2.185  1.029  120  6.658  

Mirandópolis  1.101  1.495  797  394  49  3.836  

Penápolis   3.492  5.761  4.496  579  522  14.850  

Pereira 

Barreto   
1.130  2.092  2.017  475  335  6.049  
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Valparaíso   545  1.571  2.213  352  137  5.318  

Total   35.108  57.986  43.293  6.296  6.173  149.350  
Fonte: FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (RAIS 2016) – Elaboração Própria    

  

Finalmente, a Região Administrativa de Araçatuba apresenta importante potencial de 

desenvolvimento em todos os setores: mão-de-obra qualificada, transporte, infraestrutura e oferta 

abundante de energia elétrica.  Estes são indicadores de desenvolvimento que não faltam na região.     

Além da produção de carne bovina que projetou a cidade em todo o País, as indústrias dos setores 

frigorífico, metalúrgico, calçadista, moveleiro, de açúcar e álcool, laticínios, confecções e instrumentos 

cirúrgicos, entre muitos outros, movimentam sua economia, geram empregos, estimulam o comércio 

e os serviços e promovem um crescimento sustentável que não tem como retroagir.  

  

Aspectos Educacionais   

De acordo com dados da Fundação Seade, em Araçatuba, em 2016, haviam 7.980 alunos matriculados 

no Ensino Médio e 14.384 em sua região de influência, num total de 22.364 alunos matriculados entre 

as redes estadual pública e privada de ensino.  

O quadro abaixo mostra de forma resumida a situação do Ensino Médio em 2016 nos municípios que 

compõem a região de influência.   

 

  

Nº de Alunos Matriculados – 2016 (Região de Influência)  

Município  Dependência  

Ensino Médio Integrado e  
Ensino Médio  

Normal/Magistério   

  

ARAÇATUBA  

Estadual  6.317  

Privada  1.663  

Total  7.980  

ANDRADINA  

Estadual  1.879  

Privada  417  

Total  2.296  

AURIFLAMA  

Estadual  459  

Privada  76  

Total  535  

AVANHANDAVA  

Estadual  332  

Privada  69  

Total  401  

BILAC  
Estadual  183  

Privada  0  
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Total  183  

BIRIGUI  

Estadual  3.966  

Privada  547  

Total  4.513  

BURITAMA  

Estadual  592  

Privada  0  

Total  592  

GUARARAPES  

Estadual  871  

Privada  270  

Total  1.141  

MIRANDOPOLIS  

Estadual  724  

Privada  208  

Total  932  

PENAPOLIS  

Estadual  1.740  

Privada  578  

Total  2.318  

PEREIRA BARRETO  

Estadual  717  

Privada  122  

Total  839  

VALPARAÍSO   

Estadual  579  

Privada  55  

Total  634  

Total de Matrículas     22.364  
                         Fonte: Fundação Seade - 2016  
  

De acordo com números demonstrados na tabela abaixo, o percentual de alunos matriculados no 

Ensino Médio, em Araçatuba, representa 27,5 % do total de alunos matriculados em sua Região 

Administrativa.    

  

     Total de escolas de Ensino Médio e de alunos matriculados – Região Administrativa   

Cidade  UF  Distância  Escolas de EM  
Matriculados EM  

Alto Alegre   SP  61  01  142  

Andradina  SP  117  11  2.296  

Araçatuba  SP  0  40  7.980  

Auriflama   SP  71  04  535  

Avanhandava   SP  72  01  401  

Barbosa   SP  64  01  211  

Bento de Abreu   SP  51  01  100  

Bilac   SP  26  01  183  

Birigui   SP  16  18  4.513  

Braúna   SP  41  01  174  

Brejo Alegre   SP  33  01  161  
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Buritama  SP  42  02  592  

Castilho   SP  130  01  698  

Clementina   SP  46  01  283  

Coroados   SP  28  01  176  

Gabriel Monteiro   SP   46  01  93  

Gastão Vidigal   SP  63  01  126  

General Salgado   SP   75  02  418  

Glicério  SP  37  01  160  

Guaraçaí  SP  83  01  254  

Guararapes   SP  29  06  1.141  

Guzolândia   SP  80  01  180  

Ilha Solteira   SP  129  05  1.074  

Itapura   SP  163  01  203  

Lavínia   SP  80  01  203  

Lourdes   SP  42  01  82  

Luiziânia   SP  63  01  112  

Mirandópolis   SP  89  06  932  

Murutinga do Sul   SP  130  01  147  

Nova Castilho   SP  104  01  34  

Nova Independência   SP  143  01  173  

Nova Lusitânia  SP  52  01  108  

Penápolis   SP  55  11  2.318  

Pereira Barreto   SP  138  02  839  

Piacatu  SP  55  01  219  

Rubiácea  SP   41  01  112  

Santo Antônio do Arancanguá   SP  37  02  299  

Santópolis do Aguapeí  SP   57  01  163  

São João do Iracema   SP  104  01  72  

Sud Mennucci   SP  94  01  276  

Suzanápolis   SP  140  01  145  

Turiuba  SP  55  01  56  

Valparaíso   SP  58  04  634  

Total     143  29.012  

      Fonte: Fundação SEADE – 2016  
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Educação Básica  

Nº de Alunos Matriculados (2016) – Araçatuba e Região de Ensino de Araçatuba  

Município  Dependência  Ensino Fundamental 1ª 

a  
4ª série (anos iniciais)  

  

Ensino Fundamental  
5ª a 8ª série (anos 

finais)  

  

Ensino  

Médio  

ARAÇATUBA  Estadual   6  6.142  6.317  

Municipal   8.157  -  -  

Particular   3.270  2.384  1.663  

Total   11.433  8.526  7.980  

REGIÃO DE 

ENSINO DE 

ARAÇATUBA *   

Estadual  -  1.647  1.961  

Municipal   3.565  1.496  -  

Particular  610  506  325  

Total   4.175  3.394  2.286  

Fonte: http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas -  Fundação Seade,  2016 (por município)   
*Região de Ensino de Araçatuba: Araçatuba, Bento de Abreu, Guararapes, Rubiácea, Santo Antônio do Araranguá e 

Valparaíso   

  

Trabalhadores por Grau de Instrução  

Os quadros na sequência apresentam o grau de instrução (por segmentos) dos trabalhadores inseridos 

no mercado de trabalho na RA de Araçatuba e na cidade de Araçatuba em 2016.   

 Quantidade de trabalhadores por grau de instrução na RA de Araçatuba (2016)  

Grau de Instrução   Comércio   

Serviços e  
Administraçã 

o Pública   
Indústria   

Agropecuária,  
Extração 

Vegetal, Caça e 

Pesca   

Construção  
Civil   

Total  

Analfabeto   33  43  132  91  25  324  

Até o 5º ano do 

Fundamental 

Incompleto  
329  939  1.679  1.066  292  

4.305  

5º ano completo do 

Fundamental   
454  1.525  2.182  1.200  399  

5.760  

Do 6º ao 9º ano do 

Fundamental 

Incompleto   
1.134  2.552  4.485  1.656  660  

10.487  

http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
http://www.imp.seade.gov.br/frontend/#/tabelas
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Fundamental 

Completo   
4.814  7.265  8.455  2.130  1.659  24.323  

Médio Incompleto   3.285  3.273  4.867  911  408  12.744  

Médio Completo   25.035  31.731  25.898  3.130  2.578  88.372  

Superior Incompleto   1.324  2.390  1.314  114  101  5.243  

Superior Completo   2.557  19.560  5.176  494  288  28.075  

Mestrado Completo   13  646  41  6  144  850  

Doutorado Completo   3  139  7  2  0  151  

Total   38.981  70.063  54.236  10.800  6.554  180.634  

  

Quantidade de trabalhadores por grau de instrução em Araçatuba (2016)  

Grau de Instrução   Comércio   

Serviços e  
Administração 

Pública   
Indústria   

Agropecuária,  
Extração 

Vegetal, Caça e 

Pesca   

Construção  
Civil   

Total  

Analfabeto   5  11  23  9  13  61  

Até o 5º ano do 

Fundamental 

Incompleto  
151  180  147  69  189  

736  

5º ano completo do 

Fundamental   
163  313  146  90  290  

1.002  

Do 6º ao 9º ano do 

Fundamental 

Incompleto   
424  763  406  68  331  

1.992  

Fundamental 

Completo   
1.802  2.575  1.068  231  863  6.539  

Médio Incompleto   1.082  1.349  578  60  183  3.252  

Médio Completo   9.915  12.607  5.064  267  1.049  28.902  

Superior Incompleto   528  1.099  320  18  59  2.024  

Superior Completo   1.127  7.001  694  102  166  9.090  

Mestrado Completo   2  340  6  1  3  352  

Doutorado Completo   2  73  2  0  0  77  

Total   15.201  26.311  8.454  915  3.146  54.027  
Fonte: SIESP  

  

  

Ensino Superior - Cursos de Graduação   

Dos 43 municípios que compõem a Região Administrativa de Araçatuba, nove possuem 

estabelecimentos de Ensino Superior.  E, ainda, com o avanço da modalidade “a distância” em todo o 

país, seis munícipios da região passaram a oferecer cursos em EaD.  Assim, atualmente, há um total de 

quinze de cidades com oferta de cursos de graduação em diversas áreas nas modalidades presencial e 

EaD.  
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De acordo com dados do SEADE, em 2016, havia 22.811 alunos matriculados em cursos de graduação 

oferecidos na região na modalidade presencial.  Para a elaboração deste relatório, não foram 

encontrados dados recentes para o número de matrículas em EaD1.   

Conforme informações apresentadas na sequência, na RA de Araçatuba encontramos a presença de 

25 Instituições2 de Ensino Superior com oferta de cursos presenciais, e 30 na modalidade EaD, com 63 

polos espalhados pela região.  

  

       Participação de mercado das IES de Araçatuba em sua Região Administrativa   

 
1 De acordo com o Semesp, em 2014, o nº de alunos matriculados na RA de Administrativa de Araçatuba era de 4.887 
alunos. 2 A região Administrativa de Araçatuba possui 21 IES privadas e 4 públicas.   

Cidade  Distância 

(km) 
Instituições 

(EaD) 
Instituições ES 

(Presencial) 
Matrículas ES 

(presencial)  2016 

Araçatuba  0 23 

 

09 14.683 

Andradina  117 5 3 1.310 

Auriflama   71 2 1 222 

Brauna  41 1 - - 

Buritama  42 2 - - 

Birigui  16 10 

 

4 2.055 

General Salgado   75 2 - - 

Guararapes  29 1 1 232 

Ilha Solteira   129 4 3 2.089 

Mirandópolis  89 4 1 138 

Penápolis  55 5 2 608 

Pereira Barreto   138 - 1 754 

Piacatu   55 1 - - 

Sud Menucci  94 1 - - 

Valparaiso   58 2 - - 

  63 25  

TOTAL 22.091 

Araçatuba   14.683 

MARKET-SHARE   
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 * Fonte: Fundação SEADE/ E-Mec   

  

Como veremos a seguir, em 2016, Araçatuba deteve 64% do total de alunos matriculados em sua 

Região Administrativa.   

 

  

Na sequência, destaca-se a participação de mercado do Centro Universitário Toledo de Araçatuba – 

Unitoledo, em contexto regional e local.  

              

         Participação de mercado do Unitoledo na Região Administrativa de  Araçatuba (2016)  

IES/ Cidade  Distância  
Total de IES da RA 

(presencial)  
Matrículas ES (presencial)  

Unitoledo/Araçatuba  0  25  22.811  

 UNITOLEDO (matrículas – 2016)   4.303.*  

 MARKET-SHARE  19%  

           * Nº total de alunos matriculados na IES em 2016.   

 

          *Elaboração Própria.  

64%  

  
                             Fonte: elaboração Própria (CPA)   

64 , 3 

35 , 7 

Araçatuba 

Demais cidades 

Participação de Araçatuba no número de alunos matriculado no Ensino Superior  em 2016 
Região Administrativa de Araçatuba   

  

19 % 

84 % 

Unitoledo RA de Araçatuba 
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       Participação de mercado do Unitoledo em Araçatuba  (2016)  

IES/ Cidade  Distância  Total de IES   Matrículas ES (presencial)   

Unitoledo/Araçatuba  0  09  14.683  

 UNITOLEDO (matrículas - 2016)   4.303*  

 MARKET-SHARE  29%  

* Nº total de alunos matriculados na IES em 2016.  
 

 

 

* Fonte: elaboração própria 

  

Os Cursos de Graduação na Região Administrativa de Araçatuba (presenciais e EaD)  

  

Na RA de Araçatuba estão presentes vinte e cinco instituições de Ensino Superior, distribuídas entre 

nove municípios, sendo em Araçatuba a maior concentração de estabelecimentos com nove 

instituições.  De acordo com dados do sistema E-MEC organizados na sequência, na região, são 

oferecidos, atualmente, setenta e um cursos de graduação presenciais em diversas áreas. Dentre os 

cursos mais ofertados, destacam-se:  Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Direito, 

Engenharia Civil, Psicologia, Engenharia Mecânica e Serviço Social.   

  

Cursos Presenciais – Região Administrativa de Araçatuba (2018)  

Cidades 

(RA)  
 IES  Cursos oferecidos em atividade 

(modalidade presencial)   
Conceito (MEC)  

ENADE  Curso   IES  

Andradina    Faculdades de  
Ciências Agrárias de  
Andradina - FCAA  

Medicina Veterinária   2  4  4  

 Faculdades  
Integradas Rui  
Barbosa - FIRB  

Administração   2  -  3  

Agrimensura   -  3  

Ciências Contábeis   3  -  

Engenharia Civil   -  -  

  

29 % 

71 % 

Unitoledo Araçatuba 
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Engenharia de Produção   -  3  

Engenharia Elétrica   -  3  

Engenharia Mecânica  -  4  

Geografia   -  -  

Licenciatura em Letras – Português 

e Espanhol   
4  3  

Licenciatura em Letras – Português 

e Inglês   
4  -  

Pedagogia   2  -  

Turismo   SC  -  

 Faculdades  
Integradas Stella  

Agronegócio   4  4  4  

Agronomia   SC  3  

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas   
2  3  

 Maris de Andradina 

– FISMA   
Biotecnologia   -  3   

Educação Física – Licenciatura   3  3  

Educação Física – Bacharelado   3  3  

Engenharia Ambiental e Sanitária   -  3  

Produção Sucroalcooleira  -  3  

Segurança no Trabalho   -  3  

Serviço Social   -  3  

  

Araçatuba    

  

Centro Universitário 
Toledo de Araçatuba  

 
– UNITOLEDO   

Administração   3  3  3  

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas   
3  4  

Arquitetura e Urbanismo   -  4  

Biomedicina   3  3  

Ciências Contábeis   -  3  

Direito   4  4  

Educação Física – bacharelado   3  4  

Educação Física – Licenciatura  3  3  

Engenharia Agronômica   -  -  

Engenharia Civil   -  4  

Engenharia de Produção  -  3  

Engenharia Elétrica  -  3  

Engenharia Mecânica   -  3  

Engenharia Química   -  -  

Estética e Cosmética   -  -  

Farmácia   -  -  

Fisioterapia  -  SC  

Gastronomia   -  5  

Gestão de RH   4  4  

História   4  4  
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Jornalismo       

Nutrição  3  3  

Pedagogia   3  -  

Psicologia   -  -  

Publicidade e Propaganda  3  4  

Faculdade da Fundação  
Educacional de Araçatuba –  
FAC-FEA   

Administração   4  -  -  

Ciências Econômicas   SC   -  

Direito    -  -  

Pedagogia   4  -  

Psicologia   3  -  

Faculdade de Araçatuba – 

UNIESP   
Administração   2  3  3  

Faculdade de Tecnologia de 

Araçatuba – FATEC   
Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas   
2  -  -  

Gestão Empresarial   -  -  

Biocombustíveis   -  -  

Faculdade União Cultural do 

Estado de S.Paulo – UCESP   
Administração   SC   4  2  

Engenharia Civil   -  3  

Pedagogia   3  3  

Teologia   -  3  

Instituto de Ensino Superior  
THATHI – Faculdade Thathi  
COC  

Administração   SC  -  3  

Ciência da Computação   3  4  

Direito   -  5  

Engenharia da Computação   -  -  

Gestão Financeira   -  -  

Marketing   -  -  

Produção Sucroalcooleira   -  -  

 Centro Universitário 

Católico Salesiano – 

Unisalesiano   

Administração   4  -  4  

Arquitetura e Urbanismo   -  -  

Biomedicina   3  4  

Ciências Biológicas   3  4  

Ciências Contábeis   4  -  

Comunicação Social   3  4  

Desenvolvimento de Sistemas   3  -  

Direito   3  4  

Educação Física – bacharelado   3  3  

Enfermagem   3  4  

Engenharia   3  3  

Engenharia Civil   -  4  

Engenharia de Bioprocessos  -  4  

Engenharia Mecânica   -  4  

Farmácia   4  4  
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Fisioterapia   3  4  

Jogos Digitais   -  3  

Medicina   -  -  

Medicina Veterinária   4  5  

Nutrição   3  4  

Psicologia   -  4  

Quimica   2  4  

Serviço Social   4  3  

Turismo   4  -  

Universidade Estadual 

Paulista - UNESP  
Odontologia   4  -    

Medicina Veterinária   5  -  

Universidade Paulista – 

UNIP   
Administração   5  -  4  

Arquitetura e Urbanismo  -   4  

Biomedicina   4  4  

Ciência da Computação   2  3  

Ciências Biológicas – Licenciatura   4  3  

Ciências Biológicas – Bacharelado  4  4  

Com. Social – Publicidade e 

Propaganda   
4  4  

Direito   4  -  

Enfermagem   5  4  

Engenharia Civil   3  3  

Engenharia Mecânica   3  3  

Farmácia   4  3  

Fisioterapia   5  4  

Nutrição   4  3  

Psicologia   4  -  

Serviço Social   3  3  

  

Auriflama   Faculdade de  
Auriflama – FAU  
(Uniesp)   

Administração   2  -  3  

Ciências Contábeis   2  3  

Letras   2  3  

Pedagogia   -  3  

  

  
Birigui   

 Faculdade de 

Birigui – FABI 

(Uniesp)   

Administração   2  -  3  

Artes Visuais   2  3  

Ciências Contábeis   2  3  

Direito   2  3  

Educação Física – Licenciatura   -  3  

   Engenharia de Produção   -  -   

Geografia   3  4  

História   2  3  
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Letras – Português e espanhol   -  3  

Letras – Português e Inglês   3  3  

Matemática   2  3  

Pedagogia   2  3  

Serviço Social   2  -  

 Faculdade de  
Ciências e de  
Tecnologia de 

Birigui  
(FATEB)    

Administração   3  -  -  

Design   2  -  

Ciências Contábeis   3  -  

Engenharia de Software  -  -  

Pedagogia – Licenciatura   3  -  

 Faculdade 

Metodista  
de Ciências 

Humanas e Exatas     

Administração   3  3  3  

Ciências Contábeis   4  3  

Secretariado Executivo   2  3  

 Instituto Federal de  
Educação, Ciência e  
Tecnologia de SP – 

IFSP   

Engenharia de Computação   -  -  4  

Física – Licenciatura   -  4  

Matemática – Licenciatura   3  4  

Tecnologia em Sistemas para 

Internet   
-  4  

Tecnologia em Mecatrônica 

Industrial   
-  4  

Formação Pedagógica   -  4  

  

Guararapes   Faculdade de  
Guararapes – FAU  
(Uniesp)   

Administração   2  -  3  

Letras – Espanhol   -  3  

Letras – Inglês  3  -  

Pedagogia   4  -  

  

Ilha  
Solteira    

Faculdade Cidade  
LUZ – Faciluz    

Administração   SC  -  3  

Direito   2  3  

 Faculdade Ilha  
Solteira – FAISA   
(Uniesp)   

Administração   2  4  3  

Matemática   -  -  

Pedagogia   3  4  

 Universidade  
Estadual Paulista   
(UNESP)   

Agronomia   3  -  -  

Ciências Biológicas   4  -  

Engenharia Civil   4  -  

Engenharia Elétrica   3  -  

Engenharia Mecânica   4  -  

Física   4  -  

Matemática   5  -  

Zootecnia   2  -  

  

Mirandópolis   Administração   4  5  3  
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 Faculdade de Mirandópolis – 

FAM (Uniesp)    
Pedagogia   3  3  

Serviço Social   3  3  

  

Penápolis    Faculdade de Ciências e 

Letras de Penápolis - FAFIPE  
Administração   3  -  -  

Ciências Contábeis   2  -  

Direito   -  -  

Educação Física   -  -  

Engenharia Agronômica   -  -  

Pedagogia   3  -  

Psicologia   1  -   

Faculdade de  
Penápolis (Uniesp)   

Enfermagem   1  3  3  

Fisioterapia   1  3  

  

Pereira 

Barreto   
Faculdades  
Integradas  
Urubupungá – FIU   

Administração   2  -  3  

Ciências Contábeis   2  -  

Engenharia Química   -  3  

Estética e Cosmética   -  3  

Letras   2  3  

Pedagogia   2  -  

Psicologia   -  4  
Fonte: E-MEC  

Com a expansão do Ensino a Distância em todo o país nos últimos anos, várias IES passaram a atuar na 

região oferecendo cursos nessa modalidade.  Além da presença nas nove cidades da RA com 

estabelecimentos de ensino superior, mais seis cidades da região contam com a participação de várias 

instituições em seus municípios para a oferta de EaD.   

 

Atualmente, as 30 instituições presentes na região possuem 63 polos onde são oferecidos cursos de 

graduação em diversas áreas.   

 

Em Araçatuba, concentra-se a maior parte dos polos existentes na região com 23 unidades.  

 

IES PRESENTES NA RA DE ARAÇATUBA (Ead)   

1  Centro Universitário Campos de Andrade – Uniandrade   Araçatuba   

2  Centro Universitário Claretiano – Ceuclar   Araçatuba  

3  Centro Universitário da Grandes Dourados - Unigran  Araçatuba   

4  Centro Universitário de Araras – UNAR   Araçatuba   

5  Centro Universitário de Assis – Gurgacz FAG  Araçatuba   

6  Centro Universitário de Jaguariuna – FAJ   Araçatuba   

7  Centro Universitário de Maringá – Unicesumar  Andradina, Araçatuba   
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8  Centro Universitário Dom Bosco – Unidom   Araçatuba   

9  Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto – Estácio Ribeirão 

PRE  
Andradina, Araçatuba, 

Birigui,  
Ilha Solteira, Penápolis, Sud  
Mennucci  

10  Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – Uniplan   Araçatuba   

11  Centro Universitário UNA – UNA  Araçatuba   

12  Faculdade de Tecnologia de São Paulo – FATEC   Araçatuba   

13  Faculdade de Tecnologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel - 

Fatefig  
Birigui   

14  Faculdade Dom Pedro II – FDP II   Araçatuba   

15  Faculdade Educacional da Lapa – FAEL   Araçatuba   

16  Faculdade ENIAC   Araçatuba   

17  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de S. Paulo - 

IFSP  
Birigui   

18  Universidade Anhanguera – UNIDERP   Araçatuba, Birigui, Braúna,  
Ilha Solteira, Mirandópolis,  
Piacatu, Valparaíso  

19  Universidade Brasil  Andradina, Auriflama, Birigui,  
Gurarapes, Ilha Solteira,  
Mirandópolis, Penápolis       

20  Universidade Católica Dom Bosco - UCDB  Araçatuba   

21  Universidade Cruzeiro do Sul – Unicsul   Birigui, Buritama, Penápolis   

22  Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE  Araçatuba, Auriflama   

23  Universidade do Sul de Santa Catarina – Unisul   Araçatuba   

24  Universidade Federal de São João Del Rey - UFSJ  Mirandópolis   

25  Universidade Metodista de São Paulo – UMESP   Birigui   

26  Universidade Metropolitana de Santos – Unimes  Andradina, Birigui   

27  Universidade Paulista – Unip  Andradina, Araçatuba. 

Birigui,  
Buritama, General Salgado,  
Ilha Solteira, Mirandópolis,  
Penápolis, Valparaíso   

28  Universidade Pitágoras – UNOPAR   Araçatuba, General Salgado, 

Penápolis   

29  Universidade Santa Cecília – Unisanta   Araçatuba   

30  Universidade Universus Veritas Guarulhos – Universitas UNG   Araçatuba, Birigui   

  

Na sequência estão relacionadas as cidades, instituições e cursos oferecidos na RA de Araçatuba.   

  

Cursos a Distância (EaD)  – Região Administrativa de Araçatuba (2018)  

Cidades 

(RA)  

 IES  Cursos oferecidos em atividade 

(modalidade EaD)   
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Andradina   Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar   
  

Centro Universitário  Estácio 

de Ribeirão Preto – Estácio 

Rbierão PRE   

Administração/ Análise e des. Sistemas/ C.  
Contábeis/Gastronomia/ Gestão de RH/ História/ 

Pedagogia   

Universidade Brasil   C. Contábeis/ Ed. Física/ Fisioterapia/ Nutrição   

Universidade Metropolitana 

de Santos – Unimes   
Administração/ C. Contábeis/ História/ Pedagogia/ Gestão 

de RH   

Universidade Paulista – Unip   Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. 

Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ Gestão 

de RH/ História/Pedagogia  

  

Araçatuba    Centro Universitário de 

Maringá – Unicesumar   
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C.Contábeis/Ed.  
Física/ Engª de Produção/ Gastronomia/Gestão de RH/ 

História/ Pedagogia   

Centro Universitário Estácio de 

Ribeirão Preto – Estácio 

Ribeirão PRE   

Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ 

Gastronomia/ Gestão de RH/ História/Pedagogia   

Centro Universitário de Assis – 

Gurgacz FAG   
Administração/ Análise e Des. de Sistemas/ C. Contábeis/ 

Gestão de RH/ História/ Pedagogia   

Centro Universitário Campos 

de Andrade – Uniandrade   
Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ História/ 

Pedagogia   

Centro Universitário Claretiano 

– Ceuclar   
Adminstração/ Análise e Des. Sistemas/ Biomedicina/ C.  
Contábeis/ Ed. Física/ Engª de Produção/ Engª Elétrica/ Engª  
Mecânica/ Fisioterapia/ Gastronomia/ Gestão de RH/  
História/ Nutrição/ Pedagogia   

 Centro Universitário da 

Grandes Dourados – Unigran   
  

Centro Universitário de Araras 

– UNAR   
Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Centro Universitário de 

Jaguariuna – FAJ   
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª de Produção/ Engª Elétrica/ Engª Mecânica/  
Estética e Cosmética/ Pedagogia   

Centro Universitário Planalto 

do Distrito Federal – Uniplan   
Administração/ C.Contábeis/ Ed. Física/ Engª Civil/ Gestão 

de RH/ Pedagogia   

Centro Universitário UNA - UNA  Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Centro Universitário Dom 

Bosco – Unidom   
C. Contábeis/ Pedagogia  
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Faculdade de Tecnologia de 

SãoPaulo – Fatec  
  

Faculdade Dom Pedro II – FDPII   Administração/ Análise e Des. Sistemas/ Arquitetura e  
Urbanismo/ C.Contábeis/Engª Civil/ Engª de Produção/  
Farmácia/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Faculdade Educacional da Lapa 

- FAEL  
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ Gestão de RH/ 

História/ Pedagogia   

Faculdade ENIAC   Administração/Análise e Des. de Sistemas/ Engª Civil/ Engª 

de Produção/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Universidade Anhanguera – 

UNIDERP   
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ Arquitetura e  
Urbanismo/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª Civil/ Engª de  
Produção/ Engª Elétrica/ Engª Mecânica/ Gastronomia/  
Gestão de RH/ História/ Pedagogia   

Universidade Católica Dom 

Bosco - UCDB  
Administração/ C. Contábeis/ História/ Pedagogia   

Universidade do Oeste Paulista 

– Unoeste   
Administração/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Universidade do Sul de Santa 

Catarina – Unisul   
Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ Pedagogia  

Universidade Paulista – UNIP   Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ Gestão 

de RH/ História/ Pedagogia   

Universidade Pitágoras – 

UNOPAR   
Administração/ Análise e Des. de Sistemas/ C. Contábeis/ 

Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Elétrica/ Engª  
Mecânica/ Estética e Cosmética/ Gestão de RH/ História/ 

Nutrição/ Pedagogia   

Universidade Santa Cecilia – 

Unisanta   
Administração/ C. Contábeis   

Universidade Universus Veritas 

Guarulhos – Universitas UNG   
  

  

Auriflama    Universidade Brasil    Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª 

Civi/ Engª de Produção/ Fisioterapia/ Nutrição   

Universidade do Oeste Paulista 

– Unoeste   
Administração/ Gestão de RH/ Pedagogia   

  

Birigui   Centro Universitário Estácio de 

Ribeirão Preto – Estácio 

Ribeirão PRE  

Administração/ Ciências Contábeis / Gastronomia   
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Faculdade de Teologia, 

Filosofia e Ciências Humanas 

Gamaliel - Fatefig  

Pedagogia  

Inst. Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São 

Paulo - IFSP  

  

Universidade Anhanguera – 

UNIDERP  
Gastronomia  

Universidade Brasil   Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª 

Civil/ Engª de Produção/ Fisioterapia/ Nutrição   

Universidade Cruzeiro do Sul – 

Unicsul   
Administração/ Análise e Des. Sistemas   

Universidade Metodista de 

SãoPaulo – Umesp   
Administração/ Gestão de RH/ Pedagogia   

Universidade Metropolitana de 

Santos – Unimes   
Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ História   

Universidade Paulista – Unip   Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. 

Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ Gestão 

de RH  

Universidade Universus Veritas 

Guarulhos – Universitas UNG  
  

  

Braúna     Universidade Anhanguera – 

UNIDERP  
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ Arquitetura e  
Urbanismo/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª Civil/ Engª de  
Produção/ Engª Elétrica/ Engª Mecânica/ Gastronomia/  
Gestão de RH/ História/ Pedagogia   

  

Buritama     Universidade Cruzeiro do Sul – 

Unicsul  
Administração/ Análise e Des. Sistemas   

Universidade Paulista – Unip  Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ 

História/ Pedagogia  

  

General  
Salgado      

Universidade Pitágoras – 

Unopar  
Arquitetura e Urbanismo/ Ed. Física/ Engª Mecânica/ Engª  
Elétrica/ Estética e Cosmética/ Gastronomia/ Nutrição/ 

Pedagogia   

Universidade Paulista – Unip  Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ 

História/ Pedagogia   
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Guararapes   Universidade Brasil   Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Engª Civil/ Engª 

de Produção/ Engª Mecânica/ Fisioterapia/ Gestão de RH/ 

Nutrição/ Pedagogia  

  

Ilha  
Solteira     

Centro Universitário Estácio de 

Ribeirão Preto – Estácio 

Ribeirão PRE  

Administração/ C. Contábeis/ Gestão de RH/ História/ 

Pedagogia   

Universidade Anhanguera – 

UNIDERP  
Gastronomia   

Universidade Brasil  Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª 

Civil/ Engª de Produção/ Fisioterapia/ Nutrição   

Universidade Paulista – Unip  Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. 

Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ Gestão 

de RH/ História/ Pedagogia  

  

Mirandópolis   Universidade Federal de São 

João Del Rey - UFSJ 
  

Universidade  
Anhanguera – UNIDERP  

Gastronomia   

Universidade Brasil  Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª 

Civil/ Engª de Produção/ Fisioterapia/ Nutrição  

Universidade Paulista – Unip    

  

Penápolis       Centro Universitário Estácio 

de Ribeirão Preto – Estácio 

Ribeirão PRE  

Gastronomia   

Universidade Cruzeiro do Sul 

–  Unicsul  
Administração/ Análise e Des. Sistemas  

Universidade Brasil  Administração/ Biomedicina/ C. Contábeis/ Ed. Física/ Engª 

Civil/ Engª de Produção/ Fisioterapia/ Nutrição  

Universidade Paulista – Unip  Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed. 

Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Gastronomia/ 

Gestão de RH/ História/ Pedagogia  

Universidade  
Pitágoras – Unopar  

Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Mecânica/ Engª  
Elétrica/ Estética e Cosmética/ Gestão de RH/ História/ 

Nutrição/ Pedagogia  
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Piacatu   Universidade Anhanguera – 

UNIDERP  
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Mecânica/ Engª  
Elétrica/ Gastronomia/ Gestão de RH/ História/ Nutrição/ 

Pedagogia  

    

Sud  
Mennucci  

Centro Universitário Estácio 

de Ribeirão Preto – Estácio 

Ribeirão Preto 

Administração/ C. Contábeis/ Pedagogia   

  

Valparaíso   Universidade Anhanguera – 

UNIDERP  
Administração/ Análise e Des. Sistemas/ C. Contábeis/ Ed.  
Física/ Engª Civil/ Engª de Produção/ Engª Mecânica/ Engª  
Elétrica/ Gastronomia/ Gestão de RH/ História/ Pedagogia  

Universidade Paulista – Unip    

  

De acordo com dados do sistema e-MEC os cursos com maior oferta de vagas na Região Administrativa 

de Araçatuba, são:  Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Gestão de Recursos Humanos.   

Em Araçatuba, os cursos com maior oferta de vagas na cidade, são: Administração e História, com 19 

polos; seguidos por Ciências Contábeis, com 17; Gestão de Recursos Humanos, com 16, e, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, com 11.   

  

                          

Os Cursos de Graduação do UNITOLEDO (2019)             

 

O Centro Universitário Toledo de Araçatuba oferece vinte e seis cursos de graduação distribuídos em 

nove áreas: Arquitetura e Design, Comunicação, Educação, Engenharias, Hospitalidade e Lazer, 

Humanas, Negócios, Saúde e Tecnologia.   

 

Atualmente, a IES conta com um corpo discente composto por 5.005 alunos matriculados na 

graduação.  O quadro abaixo apresenta a relação de cursos oferecidos pelo Unitoledo e o número de 

alunos matriculados por cursos.  O curso de Direito é o curso com o maior número de matriculados, 

representando 34% do total geral.   
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Fonte: Elaboração própria.   

  

Na sequência segue a relação de localidades atendidas pela Instituição na Região Administrativa de 

Araçatuba. De acordo com as informações apresentadas, a IES atende 2.406 alunos vindos de 39 

munícipios de sua RA.   

Síntese de dados dos municípios atendidos pelo Unitoledo (RA de Araçatuba)   

Cidade  UF  
Distância 

(km)  
Habitantes 

(2018)  IDH  
Matriculados 

UNITOLEDO  
Instituições   

Presencial   EAD  

Alto Alegre   SP  72  4.105  0,77  17  -  -  

Andradina  SP       117  55.943  0,79  99  3  5  

Araçatuba   SP  0  188.884  0,78  2344  9  23  

Auriflama  SP   71  14.429  0,77  73  1  2  

Avanhandava  SP  72  11.949  0,70  63  -  -  

Barbosa  SP  64  7.142  0,69  22  -  -  

Bento de Abreu  SP  57  2.674  0,80  26  -  -  
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Unitoledo (2019)  
Número de alunos matriculados (POR CURSOS)    



54  

  

Bilac  SP  26  7.676  0,76  61  -  -  

Birigui   SP  16  118.960  0,78  698  4  13  

Buritama  SP  42  16.377  0,76  83  -  -  

Braúna  SP  44  5.021  0,79  31  -  01  

Brejo Alegre  SP    2.573  0,74  10  -  -  

Castilho   SP   125  20.362  0,76  11  -  -  

Clementina   SP  46  8.087  0,72  35  -  -  

Coroados   SP  28  5.802  0,71  33  -  -  

Gabriel Monteiro   SP  46  2.692  0,76  30  -  -  

Gastão Vidigal   SP  69  4.193  0,76  14  -  -  

General Salgado  SP  75  10.663  0,74  33  -  2  

Glicério   SP  37  4.714  0,73  26  -  -  

Guaraçaí  SP  87  8.435  0,71  22  -  -  

Guararapes  SP  31  31.822  0,76  269  1  1  

Guzolândia  SP  89  5.038  0,69  13  -  -  

Ilha Solteira   SP  165  26.242  0,81  2  3  4  

Lavínia   SP  69  8.547  0,72  24  -  -  

Lourdes  SP  42  2.174  0,74  13  -  -  

Luiziânia  SP   63  5.607  0,70  13  -  -  

Mirandópolis  SP  89  28.438  0,75  109  1  -  

Murutinga do Sul   SP  99  4.186  0,78  4  -  -  

Nova Castilho   SP  62  1.125  0,76  1  -  -  

Nova Luzitânia   SP   61  3.441  0,74  15  -  -  

Penápolis   SP  55  60.362  0,75  270  2  7  

Pereira Barreto   SP  138  25.314  0,76  47  1  -  

Piacatu  SP  55  5.772  0,73  37  -  1  

Rubiácea  SP  41  3.034  0,72  21  -  -  

Santo Antônio do 

Aracanguá   
SP  

48  7.627  0,75  31  -  -  

Santópolis do 

Aguapeí  
SP  

57  4.593  0,74  18  -  -  

São João de 

Iracema   
SP   

92  2.083  0,76  1  -  -  

Sud Menucci   SP   94  7.664  0,74  18  -  1  

Suzanapolis   SP   140  3.383  0,74  3  -  -  

Turiúba   SP  68  2.013  0,80  17  -  -  

Valparaíso  SP  58  23.711  0,72  93  -  2  
Fonte: SEADE/IBGE(Cidades)/E-MEC  

  

Além das cidades de sua RA, o Unitoledo possui matriculados em seus cursos de graduação 2.597 

alunos provenientes de trinta e quatro cidades fora de sua região, conforme quadro abaixo.   
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Síntese de dados dos demais municípios atendidos pelo Unitoledo   

Cidade  UF  Distância  Habitantes  IDH  
Matriculados 

UNITOLEDO  
Instituições  

Presencial  EaD  

Aparecida D’Oeste   SP  152  4.450  0,75  1  -  -  

Campinas   SP   459  1.182.429  0,80  1  27  34  

Chapadão do Céu   GO  476  8.138  0,74  1  -  -  

Dracena   SP  162  46.324  0,77  2  4  4  

Flórida Paulista   SP  114  14.143  0,76  1  -  -  

Guarantã  SP   137  13.136  0,72  1  -  -  

Iturama   MG  186  34.890  0,74  2  2  2  

Jales*   SP  112  47.220  0,77  58  2  11  

Licínio de Almeida*  BA  1.387  12.665  0,62  1  -  1  

Lins  SP   95  76.562  0,78  1  4  13  

Macaubal   SP  95  7.663  0,78  1  -  -  

Monções   SP  77  2.132  0,77  4  -  -  

Nova Canaã Paulista   SP  168  2.114  0,72  1  -  -  

Osvaldo Cruz   SP  104  32.593  0,79  1  1  3  

Palmeira D’Oeste   SP  120  9.584  0,76  3  -  -  

Paranapuã  SP  134  3.815  0,77  4  -  -  

Pontalinda  SP  87  4.074  0,73  1  -  -  

Promissão*  SP  81  38.873  0,74  68  -  2  

Queiroz   SP  102  2.808  0,73  1  -  -  

Ribeirão Preto   SP  329  682.302  0,78  2  14  30  

Rinópolis   SP  70  10.116  0,75  4  -  -  

Santa Albertina   SP  146  5.723  0,78  1  -  -  

Santa Fé do Sul   SP  153  30.872  0,78  2  1  3  

Santa Salete  SP  135  1.447  0,77  1  -  -  

Santana da Ponte 

Pensa   
SP  145  1.641  0,77  1  -  -  

São Francisco   SP  152  2.793  0,75  3  -  -  

São Paulo   SP   525  12.106.920  0,80  1  193  77  

Três Fronteiras   SP   154  5.427  0,76  1  -  -  

Três Lagoas   MS  148  117.477  0,74  3  4  12  

Tupi Paulista   SP  167  15.321  0,76  1  1  1  

Urânia   SP   123  8.836  0,76  2  -  -  

Vicentinópolis   SP  587  8.053  0,77  1  -  -  

Votuporanga   SP  128  92.768  0,79  2  4  8  

Zacarias   SP  69  2.542  0,77  13  -  -  
Fonte: SEADE/IBGE(Cidades)/E-MEC  
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De modo geral, o Unitoledo atende estudantes vindos das 39 cidades de sua Região Administrativa, 

sendo que 30 pertencem à sua região do governo.  A presença de estudantes vindos de outras 

localidades demonstra a visibilidade e influência da IES dentro do Estado de São Paulo e, até mesmo, 

fora dele.   

  

 

  

Novas Demandas  

Para os próximos anos estão previstas a oferta de novos cursos de graduação, tais como: Enfermagem, 

Zootecnia, Medicina Veterinária e Odontologia. Além disso, a IES já deu início as etapas iniciais para a 

introdução do EaD com a oferta de disciplina na modalidade junto as turmas do 1º semestre dos cursos 

de graduação.  Enquanto isso, aguarda a visita da Comissão de Avaliação do MEC para o 

credenciamento do Unitoledo em EaD.   

  

Formas como a IES se insere no Contexto Regional   

Decorridos 50 anos de existência, o Centro Universitário Toledo caracteriza-se por sua 

responsabilidade histórica de apoiar e fomentar o desenvolvimento econômico, social e cultural de 

Araçatuba e região, atuando estrategicamente no sentido de atender as demandas atuais e sondar 

sistematicamente as tendências contemporâneas.   

Posicionando-se como uma IES genuinamente empreendedora e à frente de seu tempo, o Unitoledo 

têm acompanhado o contexto socioeconômico e cultural, colocando-se a serviço da comunidade por 

meio da disseminação de conhecimentos atualizados, da formação humanística e técnica que se dá 

nas áreas de graduação e pós-graduação, e da inserção de profissionais devidamente qualificados no 

mercado de trabalho.   

  

               Fonte: Elaboração Própria   
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O sentido da atuação do Unitoledo junto à realidade social de Araçatuba e região não se expressa 

apenas pelo aspecto quantitativo, mas pela qualidade dos serviços oferecidos, concedendo solidez às 

ações desenvolvidas pela Instituição.   

A presença do Centro Universitário Toledo junto à sociedade local e regional hoje se traduz em 

referencial de educação superior e de valores morais, uma vez que a Instituição é o lugar para os 

intercâmbios humanos e para a circulação de ideias.   

  

2.2 Princípios filosóficos e técnico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da instituição  

Considerando o princípio da autonomia universitária de que trata a LDBEN 9394/96, o Centro 

Universitário Toledo vem desenvolvendo um trabalho coletivo de reflexão acerca dos princípios, 

objetivos e metas institucionais, com vistas à qualidade do ensino que oferece e da sua 

responsabilidade em desenvolver conhecimentos e formação profissional que contribuam de forma 

decisiva na busca de soluções para problemas originados pela complexidade da vida atual.  

Para acompanhar devidamente esse processo, tem buscado também desenvolver coletivamente 

documentos que possam referenciar seu perfil institucional, sua política de ensino, pesquisa (iniciação 

científica) e extensão, bem como seus instrumentos de avaliação expressos no seu plano de 

desenvolvimento.  

As perspectivas traçadas foram definidas em razão do debate sobre problemas vivenciados no passado 

e no presente, e da necessidade de encaminhamentos práticos e racionais de flexibilização de 

procedimentos e adequação de posturas acadêmicas às expectativas da própria comunidade.  

O desejo do UNITOLEDO, enquanto instituição socialmente responsável, é contribuir para a 

sustentação de prioridades e para o enfrentamento de desafios, com senso de empreendimento e 

determinação em pensar sobre suas ações, avaliando resultados, cumprindo responsabilidades e 

fomentando transformações.  

Para alcançar sua missão, o UNITOLEDO toma como princípio norteador de suas atividades 

desenvolver a educação não só no espaço reservado às paredes da Instituição, mas também nos 

lugares socialmente compartilhados e destinados à vivência das pessoas – o bem maior desta 

Instituição de Ensino – que consigo trazem uma história, uma cultura e uma ideologia que as 

distinguem.   

Nessa medida, o Centro Universitário Toledo, que reúne contextos socioculturais construídos há mais 

de 50 anos na cidade de Araçatuba e Região, carrega valores que a tornam singular. Por esses valores, 
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ela se deixa conduzir e, por isso, alcança essa singularidade, que vem marcada pelo seu declarado e 

transparente perfil humanístico.   

Ser, portanto, um organismo vivo dentro do seu entorno social, capaz de contribuir para o bem 

comum, na medida plena de suas capacidades, é o objetivo primordial do UNITOLEDO. Dentro dessa 

perspectiva, esta IES tem por princípio “desenvolver a educação não como processo de formação 

apenas, mas como interação social que conduz à participação plena, produtiva e crítica das pessoas na 

sociedade, habilitando-as a contribuírem para o bem comum, na medida plena de suas capacidades”.  

O papel dos educadores no desenvolvimento desse tipo de educação é, portanto, primordial e se dá 

por meio da mediação entre o aprendiz e os saberes historicamente construídos e disponíveis na 

sociedade.  

Diante disso, o trabalho busca garantir a sua continuidade, pautando-se, ainda, pelos seguintes 

princípios:  

• Respeito à ética;  

• Compromisso com a democracia, com a justiça social e com a produção de saberes;  

• Promoção do respeito mútuo, respeito à diversidade, à responsabilidade e à solidariedade 

humana;  

• Promoção da verdade, em consonância com a identidade e a liberdade acadêmica;  

• Promoção da qualidade acadêmica;  

• Gestão democrática, transparente e descentralizada;  

• Busca de mecanismos para desenvolver o ensino, a extensão e a pesquisa por meio da 

iniciação científica;  

• Compromisso com o desenvolvimento local e regional.  

Pela reconhecida tradição na qualidade de ensino que oferece, este Centro Universitário Toledo possui 

uma imagem positiva junto à sociedade local e regional. Esse prestígio decorre do comprometimento 

com a qualidade dos serviços e, consequentemente, da competência dos seus colaboradores, em 

especial, docentes e demais funcionários, na maioria ex-alunos do Centro Universitário Toledo.    

Também constituem marcas essenciais a abertura para as relações desta Instituição com a sociedade 

civil e o alinhamento com as atuais tendências socioeconômico-culturais. Continuamente, isso se 

expressa como objetivo institucional de oferecimento de cursos diversificados, contemplando as 

diversas áreas de conhecimento e atendendo à demanda de mercado regional.     
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A garantia da continuidade dos princípios filosóficos do UNITOLEDO está atrelada ao cumprimento das 

seguintes metas:  

• Incentivar projetos de investigação da realidade socioeconômico-cultural, local e regional, em 

diversas áreas;  

• Incentivar articulações com secretarias municipal e estadual, prefeituras, órgãos públicos, para 

atendimento de demandas;  

• Desenvolver projetos de ensino, extensão e iniciação científica;  

• Desenvolver programas de atividades envolvendo direitos humanos e cidadania;  

• Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação, incluindo estratégias de divulgação das 

atividades desenvolvidas, dos serviços prestados à comunidade e das ligações estabelecidas 

com diversos segmentos da sociedade.  

Do ponto de vista teórico-metodológico, as atividades de ensino, extensão e iniciação científica devem 

nortear-se pelo princípio básico educacional da flexibilização de organização curricular, capaz de 

permitir a atualização constante das atividades acadêmicas, marcadas pela interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade, que supõem constante interação entre pessoas e disciplinas por meio da 

diversificação de conteúdos instrucionais e contextuais situados nos eixos horizontal e vertical.   

Para tanto, a Instituição reafirma as diretrizes gerais para a sua atuação no período de vigência deste 

PDI, de 2017 a 2021, quais sejam:  

 

Diretrizes Gerais  

• Comprometimento com o desenvolvimento integral do discente como profissional, como 

pessoa humana e como sujeito crítico e participativo da história de seu tempo, ou seja, do 

contexto sociocultural vigente;  

• Interação constante com a sociedade, de modo a conhecer e atender as suas necessidades;  

• Atuação e representação dos diferentes segmentos da Instituição na execução do projeto 

pedagógico institucional, dos projetos inter e transdisciplinares acadêmicos e administrativos, 

em especial para a integralização curricular, abrangendo a avaliação das funções 

universitárias, a atualização constante dos projetos pedagógicos de cada curso e o 

acompanhamento do ingressante e do egresso;  
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• Expansão do ensino de graduação e de pós-graduação, para dar maior densidade a essas 

funções e possibilitar a ampliação de projetos de iniciação científica e de programas de 

extensão;  

• Implantação da modalidade à distância nos cursos de graduação e pós-graduação e nas 

atividades de monitoria, extensão e oferta de turmas especiais;  

• Desenvolvimento e implementação de processos de gestão, incluindo coordenadores de curso 

e responsáveis por setores administrativos, visando à elevação do padrão de qualidade 

institucional, envolvendo todos os níveis hierárquicos e ações acadêmico-administrativas;  

• Capacitação de seus recursos humanos, por intermédio de programas de pós-graduação e 

treinamento e eventos diversos, diretamente, por meio do NIFA – Núcleo de Inovação e 

Formação Acadêmica e Administrativa - ou mediante convênio;  

• Estímulo ao trabalho coletivo e à integração das diversas áreas, como elementos fundamentais 

para o alcance dos objetivos da Instituição;  

• Fortalecimento das parcerias e das associações e intercâmbios com organizações congêneres, 

nacionais ou estrangeiras, destinados a aperfeiçoarem e inovarem os programas de ensino 

(graduação e pós-graduação) e projetos comunitários;  

• Amplo incentivo e divulgação da produção discente e docente;  

• Evolução tecnológica, através de processo permanente de acompanhamento, colocando-a 

sempre a serviço do processo educativo;  

• Ampliação e melhoria do acervo da biblioteca, melhoria do acesso e das condições de oferta 

de seus serviços aos usuários; e  

• Expansão e melhoria da infraestrutura física, incluindo laboratórios e órgãos complementares.  

O UNITOLEDO concebe também de forma ampla a noção de educador, considerando que na prática 

acadêmica não apenas o docente exerce esse papel de mediador, no seu espaço de atuação direta, 

mas que essa atribuição se estende para o convívio cotidiano com outras pessoas que prestam serviços 

dentro dos limites físicos desta Instituição. Nesse sentido, o técnico-administrativo também se insere 

na definição de educador, embora de forma indireta. Sendo assim, as funções docentes e 

técnicoadministrativas são regidas por alguns princípios institucionais específicos.  

Para o corpo docente, constituem, então, princípios básicos:  
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• Constituição de grupos de estudo e pesquisa de docentes, permitindo assim a tomada de 

consciência da necessidade de uma produção de conhecimentos pedagógico-científicos em 

todos os níveis;  

• Capacitação e atualização docente para desenvolvimento de habilidades e conhecimentos 

novos; 

• Apoio a iniciativas de ingresso em programas de pós-graduação “stricto sensu”;  

• Contratação de docente portador de título de mestrado e doutorado em áreas essenciais 

ligadas ao atendimento da área educacional do Centro Universitário;  

• Contratação de docentes com experiência profissional na área de atuação, permitindo atuação 

docente atualizada e comprometida com a realidade profissional;  

• Estímulo à participação de cursos de pós-graduação “lato sensu”;  

• Participação de docentes em treinamento, seminários, congressos e outras atividades 

desenvolvidas, em sua área de atuação ou em área afim, mediante concessão de auxílio 

institucional;  

• Apoio para publicação de teses, dissertações, monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou 

profissionais de seu pessoal docente;  

• Garantia de meios de inclusão por meio de contratação de docente com deficiência.  

A existência de um Programa de Capacitação coordenado pelo NIFA– Núcleo de Inovação e Formação 

Acadêmica e Administrativa - assegura a qualificação de seu corpo docente.  

Quanto ao corpo técnico-administrativo, em sua Política de Recursos Humanos, a Instituição tem por 

princípios:  

• Valorizar os recursos humanos como seu maior patrimônio, incentivando e promovendo a sua 

qualificação, competência e participação;  

• Incentivar o trabalho coletivo na busca da qualidade universitária;  

• Promover o bom relacionamento entre a comunidade acadêmica como um todo;  

• Buscar melhores padrões de conduta ética e profissional.  

•  
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2.3 Organização didático-pedagógica da instituição:  

 

2.3.1 Plano para atendimento às diretrizes pedagógicas  

As diretrizes pedagógicas do Centro Universitário Toledo orientam esforços institucionais na busca da 

excelência das atividades de ensino, pesquisa, extensão desenvolvidos. Tais esforços são 

materializados em ações práticas que constituem o fazer didático-pedagógico da IES.  

Perfil de egresso  

O UNITOLEDO orienta sua ação para que o egresso de seus cursos tenha habilidade para interagir 

criativamente em diferentes contextos sociais, buscando alternativas viáveis para soluções de 

problemas diversos, competência para atuar em grupo e expressar-se com clareza através de 

diferentes meios. As ações empreendidas são voltadas para que o indivíduo formado saiba organizar-

se, ordenar atividades, comparar e selecionar alternativas, enfrentar desafios, atuar com 

autoconfiança e senso crítico, além de valorizar a aprendizagem contínua, a pesquisa e a construção 

permanente do conhecimento.  

Busca-se a formação de um indivíduo autônomo, empreendedor, ciente de sua realidade profissional 

e apto a desenvolver seu projeto de vida (pessoal e profissional) a partir das ferramentas e 

competências que construiu ao longo de sua formação.  

Seleção de conteúdos  

A seleção dos conteúdos constitui um dos itens mais importantes na elaboração dos planos de ensino. 

A tendência atual é enfocar o conteúdo numa perspectiva mais dinâmica, ele deixa de ser visto como 

o orientador do planejamento e passa a ser encarado como elemento para concretização dos 

objetivos. É importante ressaltar que, hoje, o docente goza de maior autonomia para elaborar o 

programa a ser desenvolvido junto a seus discentes. Naturalmente, para que esta autonomia possa 

constituir um benefício, o docente deverá utilizá-la com responsabilidade. O planejamento dos 

conteúdos deverá servir antes à aprendizagem do discente que ao interesse do docente e manter 

coerência com as finalidades de formação do acadêmico, descritas nas Diretrizes Curriculares do Curso 

e no Projeto Pedagógico do Curso (referenciado no PDI e PPI institucional).  

Os conteúdos devem ser fixados de forma a proporcionar os resultados mais significativos. Deste 

modo, devem ser criteriosamente selecionados, a fim de que sua compreensão seja a mais simples.  

São critérios para seleção dos conteúdos:  

• devem estar vinculados aos objetivos;   

• precisam ser válidos, isto é, ser representativo da disciplina de que faz parte;   

• necessitam ser significativos, estando relacionados às experiências dos  discentes;   
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• devem ser elaborados com certa flexibilidade, de forma que o docente faça alterações, adaptações, 

renovações ou enriquecimentos, a fim de atender às necessidades da turma;   

• precisam ter utilidade, tanto para discentes, como para os docentes. Isto é, estar ligados aos 

interesses e necessidades do discente, propiciando a assimilação dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das habilidades. Desta forma, o docente perceberá a utilidade dos conteúdos que 

transmite.  

• adequação ao nível do discente (conhecimento prévio do perfil da turma);  adequação ao tempo 

(leituras, exercícios, pesquisas etc).  

Princípios metodológicos  

As linhas metodológicas de ensino valorizam a aplicação dos conhecimentos construídos, por meio do 

desenvolvimento de atividades complementares à teoria. As atividades de aplicação de conceitos (ou 

teorias) são especialmente enfatizadas nas disciplinas proporcionando base de conhecimentos 

necessários para a atuação profissional flexível e dinâmica.  

Os programas das disciplinas proporcionam diversos momentos de participação formal do discente, 

seja nos cursos presenciais ou nos cursos à distância. Nesse contexto, a utilização de metodologias 

ativas de aprendizagem serão priorizadas.   

Importa esclarecer que a Instituição, comprometida com uma concepção de educação voltada para o 

protagonismo do acadêmico, criou em sua estrutura o Núcleo de Inovação e Formação Acadêmica e 

Administrativa (NIFA) cujo objetivo é discutir, pesquisar e oferecer formação continuada aos docentes 

na perspectiva da inovação acadêmica e das metodologias ativas de aprendizagem. Tal trabalho tem 

refletido no desenvolvimento das atividades dos cursos, em especial na efetiva participação dos alunos 

no processo de construção de sua aprendizagem.  

Em todos os casos, o objetivo é desenvolver um conjunto de atitudes de interesse do discente por seu 

processo de aprendizagem, destacando-se a importância de sua participação ativa no processo, para 

que não seja mero receptor e repetidor de informações prontas.  

Em todas as disciplinas busca-se desenvolver os conteúdos no contexto de suas realidades de 

aplicação, evitando-se abordagens unicamente teóricas. A seleção dos conteúdos procura conciliar 

uma base conceitual indispensável com a constante atualização e avanço do conhecimento em cada 

área, proporcionando uma compreensão panorâmica em cada campo de estudo, suas perspectivas e 

tendências para o futuro.  

Uma atenção especial é dedicada às inter-relações horizontais e verticais entre as disciplinas, 

introduzindo maior coerência no aumento de complexidade do aprendizado e vínculos efetivos de 

continuidade entre os períodos/semestres.  
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Com relação à metodologia de ensino, a ação pedagógica prevê o estímulo do discente à ação, no seu 

processo de construção de conhecimento. Por isso, a Instituição procura valorizar os trabalhos de 

campo, pesquisas, exercícios, debates, atividades vinculadas com a comunidade, entre outras.  

Processo de avaliação  

A avaliação é um dos grandes desafios na prática pedagógica. Avaliar é uma tarefa que deve ser 

assumida não como objeto de seleção e fiscalização, mas como um instrumento que permita ao 

docente a verificação dos objetivos que não foram alcançados e ao discente a verificação do que não 

foi apreendido.  

Acredita a Instituição, que a avaliação deve:  

• vincular-se diretamente com os objetivos da aprendizagem, permitindo a estratégia mais adequada 

para facilitar a aprendizagem, como também, os procedimentos para avaliar em que medida 

aqueles objetivos não foram alcançados;  

• ser contínua, criando um sistema de feedback que possibilite a identificação, por parte do discente, 

do que lhes falta aprender para atingir os objetivos do curso;  

• ser objetiva, considerando o desempenho do discente em relação ao que foi planejado;  

• abranger os diversos domínios da aprendizagem, transcendendo a memorização de conteúdos para 

que o discente possa transferir o que foi aprendido para situações práticas;  

• envolver o julgamento do discente, abarcando a auto-avaliação no processo de aprendizagem do 

próprio discente, bem como a avaliação do docente.  

Tendo reconhecido a importância da avaliação no processo de aprendizagem, o educador deverá 

buscar a estratégia que melhor se ajuste aos objetivos que pretende alcançar.  

Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes 

curriculares  

A partir da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais, os cursos de graduação do Centro 

Universitário Toledo introduziram inovações em seus projetos pedagógicos de modo a promover uma 

maior flexibilização curricular.  

Dentre as inovações implementadas, destaca-se a introdução de atividades curriculares 

enriquecedoras abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, interdisciplinares, de 

permanente contextualização e atualização. Tais atividades, denominadas atividades complementares 

ou estudos independentes, buscam possibilitar vivências acadêmicas compatíveis com as relações do 

mercado de trabalho.  

O colegiado de cada curso estabelece as formas de desenvolvimento das atividades 

complementares/estudos independentes. São atividades aceitas para integralização curricular: 
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monitoria, investigação, participação em encontros de pesquisa, seminários e congressos, visitas 

programadas, fóruns de debate e outras atividades acadêmicas e culturais.  

Outra inovação implantada refere-se à flexibilização do currículo dos cursos com introdução de 20% 

da carga horária na modalidade de educação a distância.  

Nos cursos tecnológicos a organização modular que possibilita a efetiva interdisciplinaridade e confere 

certificações intermediárias também se configura como inovação a ser destacada.  

Oportunidades Diferenciadas de Integralização dos Cursos  

A abreviação da integralização curricular e o aproveitamento de estudos estão disciplinados no 

Regimento Geral do Centro Universitário Toledo.  

O discente matriculado em curso de graduação pode ter abreviada a integralização curricular, desde 

que apresente extraordinário aproveitamento de estudos, avaliado por meio de provas ou outros 

instrumentos específicos aplicados por banca examinadora na forma estabelecida pelo CONSEPE, 

ouvido o Colegiado de Curso, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.  

O aproveitamento de estudos é concedido e as adaptações são determinadas na forma das normas 

fixadas pelo CONSEPE, ouvido o Coordenador do Curso, observada a legislação pertinente.  

Avanços Tecnológicos  

Para cumprir sua missão, o UNITOLEDO busca promover a inclusão e uso da tecnologia nas dimensões 

da vida acadêmica oferecendo, para tanto, meios (recursos materiais e humanos) necessários a essa 

tarefa.  A Instituição conta com equipe própria de Tecnologia de Informação, Polo Tecnológico, Setor 

responsável pela infraestrutura tecnológica, mantendo, assim, um conjunto de profissionais 

responsáveis pela manutenção de equipamentos e aplicativos utilizados pela Instituição.   

A proposta pedagógica do UNITOLEDO é permeada pela ênfase na construção do conhecimento, pelo 

estímulo à autonomia e à criatividade. Assim a apropriação das TIC – tecnologias de informação e 

comunicação na educação é fundamental para inovar as práticas pedagógicas.  

O UNITOLEDO mantém programa de formação continuada para preparar seu corpo docente para o 

uso das TIC no contexto do Núcleo de Inovação e Formação Acadêmica e Administrativa – NIFA. São 

desenvolvidas ações de formação e cursos de capacitação para uso de tecnologias variadas, assim 

como de metodologias ativas que tem as tecnologias como suporte.  

Além disso, a Instituição cuida da adequação da sua infraestrutura tecnológica de acordo com as 

demandas institucionais.  

O UNITOLEDO conta com ambiente virtual de aprendizagem para atividades específicas dos cursos e 

disciplinas à distância e também para uso complementar e suplementar dos cursos presenciais.  
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Atividades Complementares  

As atividades complementares serão constituídas por atividades de pesquisa, extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, monitoria, iniciação científica e ainda por disciplinas não 

previstas no currículo pleno, ajustadas entre os alunos e a coordenação do Curso ou Responsável por 

estas atividades.   

O aluno poderá participar de projetos e programas de pesquisas individualmente ou com a orientação 

de professores.  

A extensão constitui um campo possível para as iniciativas docentes e discentes de aprimoramento, 

intercâmbio, divulgação do conhecimento, prestação de serviços à comunidade e pela necessária 

inserção do saber teórico e de seus futuros operadores na própria realidade política, econômica, social 

e cultural do País e, em especial, da região.   

As atividades complementares são disciplinadas por cada curso, tendo em vista o que determinam as 

Diretrizes Curriculares específicas e fazem parte do Projeto Pedagógico.  

Formas de acompanhamento e avalição do planejamento e execução do trabalho docente  

O trabalho executado pelos docentes é acompanhado pelos Colegiados de Curso e coordenação e é 

objeto de avaliação conduzida pela CPA.  

Os resultados gerados são disponibilizados aos docentes e coordenadores de curso e servem como 

instrumento de planejamento e redirecionamento das ações do docente e dos cursos.   

Outra fonte importante de acompanhamento do trabalho docente é a Ouvidoria.   

Normas de Estágio  

As normas de estágio dos cursos de graduação obedecem ao disposto nas Diretrizes Curriculares, Lei 

nº 11.788/2008 e demais instrumentos que tratam da matéria.  

Cada curso estabelece regulamento de realização de estágio com clara definição de atividades, 

responsabilidades das partes e carga horária exigida.  

Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem  

A avaliação dos processos de ensino-aprendizagem do Centro Universitário Toledo – UNITOLEDO é 

processual, sistemática e compreende a frequência e a verificação de aprendizagem. Seu registro é 

realizado por meio de nota individual, em cada disciplina, de acordo com os objetivos e critérios de 

avaliação.   

A verificação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é feita de forma progressiva e/ou 

cumulativa, mediante instrumentos avaliativos adotados pelos docentes do curso, podendo atribuir 

diferentes pesos às atividades de avaliação da aprendizagem que compõe as médias parciais, desde 

que dê, previamente, ciência aos acadêmicos.   
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Sobre o Sistema de Avaliação:   

Ensino Presencial:  

Os procedimentos de avaliação dos processos ensino-aprendizagem dos cursos de graduação 

presenciais, definidos no Regimento Geral do Centro Universitário Toledo, aprovado pelo CONSU - 

Conselho Universitário estão assim disciplinados:  

I- A avaliação de desempenho escolar é verificada por disciplina, através de instrumentos que 

comprovem assiduidade e eficiência no estudo, nos trabalhos e na pesquisa.  

II- O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do desempenho do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas ao longo do semestre letivo e no 

exame final. III- As atividades avaliativas visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e 

constam obrigatoriamente de:  

a) no mínimo 2 (duas) atividades escrita ou oral, individual ou em grupo, teórica ou prática, 

seminário ou estudo de caso, na forma estabelecida no plano de ensino da disciplina; e b) uma prova 

escrita individual, obedecendo ao calendário acadêmico.  

IV- As notas serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, permitindo-se o fracionamento do inteiro 

em décimos, não utilizando-se arredondamento para fins de apuração da nota de aproveitamento 

semestral.  

V- A nota de aproveitamento semestral do aluno em cada disciplina será o resultado das notas obtidas 

nas atividades avaliativas, constituindo-se em única nota ao final de cada semestre.   

VI- Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e 

demais atividades escolares, será APROVADO na disciplina:  

a) SEM EXAME FINAL, o aluno que obtiver nota de aproveitamento semestral igual ou superior a 7 

(sete), como resultado das etapas de avaliação;  

b) MEDIANTE EXAME FINAL, o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento inferior a 7 (sete), 

porém não inferior a 4 (quatro), obtiver média final, igual ou superior a 5 (cinco), correspondente à 

média aritmética simples entre a nota de aproveitamento semestral e a nota do exame final.  

VII- Será considerado REPROVADO na disciplina:   

a) sem direito à Exame Final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento semestral inferior a 4 

(quatro);  

b) prestando o exame final, o aluno que obtiver média final na disciplina inferior a 5 (cinco) 

correspondente à média aritmética simples entre a nota de aproveitamento semestral e a nota do 

exame final;  

c) independentemente da nota obtida, o aluno que não obtiver frequência mínima de 75% às aulas.  
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VIII- O aluno aprovado em todas as disciplinas do período cursado, é promovido ao semestre letivo 

seguinte, admitindo-se ainda a promoção quando: a) apresentar até 4 (quatro) disciplinas em 

dependência, independentemente de semestre letivo a que se refiram; b) não estar reprovado na 

disciplina Integração de Conhecimentos, independentemente do número total de dependências; c) 

não estar reprovado na disciplina Projeto Integrador.  

Nestes casos, o aluno será considerado reprovado, ficando retido no semestre letivo para cursar 

somente as disciplinas em dependência, quando se enquadrar em qualquer um dos incisos desse 

artigo.  

IX- Será considerado REPROVADO no semestre letivo o aluno que ultrapassar os limites estabelecidos 

no inciso VIII, permitida sua matrícula no semestre subsequente após a aprovação nas disciplinas nas 

quais foi Reprovado (dependências).  

  

• Educação a Distância:  

Conforme rege a legislação prevista na Portaria Ministerial nº40/2007 o Centro Universitário Toledo 

adota o seguinte sistema de avaliação:   

• Prova/Avaliação Presencial: Através de avaliações com tempo, espaço e situação delimitados, sob 

a supervisão de um representante da instituição/polos. Todos os alunos do curso/disciplina estarão 

na mesma situação e assim sendo, poderão demonstrar que os trabalhos realizados a distância são 

fruto de seu esforço pessoal.   

• Prova/Avaliação on-line: O espaço e a situação nesta modalidade estão livres para o aluno, porém 

com datas limites de realização. Serão apresentadas atividades que devem ser respondidas através 

do Portal de Aprendizagem Virtual - AVA.   

a) Avaliação presencial: trata-se de avaliação presencial, nominal, sem consulta e individual, 

específica a cada disciplina. A Avaliação Presencial é expressa por notas, graduadas de 0,0 (zero) a 6 

(seis), com uma casa decimal sem arredondamento.   

 Avaliação online: trata-se de avaliações interativas a serem realizadas por intermédio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem - AVA ao término de cada disciplina. A Avaliação On-line será expressa por 

notas, graduadas de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro), com uma casa decimal sem arredondamento.  

b) As atividades presenciais ocorrerão uma vez no semestre e as atividades on-line ocorrerão 

semanalmente através do Portal de Aprendizagem Virtual – AVA.  

c) A média de cada disciplina será calculada através da soma das notas da Avaliação Presencial e a 

nota da Avaliação On-line.   

- Sobre a Nota para APROVAÇÃO: igual ou maior que 7,0 (sete) por disciplina.   
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- Sobre a REPROVAÇÃO nas disciplinas: se o aluno não conseguir alcançar a média necessária para 

aprovação, ele deverá realizar prova final On-line através do Portal AVA. Portanto, o aluno só será 

concluinte quando for aprovado em todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Tecnologia 

em Recursos Humanos a distância do Centro Universitário Toledo - UNITOLEDO.  

d) A elaboração e correção das avaliações presenciais é de responsabilidade do professor da 

disciplina. Em relação as avaliações on-line, algumas atividades objetivas serão corrigidas 

automaticamente pelo Portal de Aprendizagem Virtual - AVA e as demais serão de responsabilidade 

do professor da disciplina.  

e) Nas avaliações presenciais obrigatórias a proporção de questões objetivas deve ser de no máximo 

40% e as questões subjetivas de 60%.  

Sistema de avaliação do projeto do curso  

As principais ferramentas utilizadas para realizar a avaliação do projeto do curso são: 

acompanhamento do plano de ensino, reuniões de colegiado de curso, resultado da autoavaliação.   

Tais ferramentas possibilitam um olhar mais objetivo sobre os avanços e as demandas apresentadas 

no curso. Dessa forma, é possível atualizar, redefinir e redirecionar o projeto do curso, seus objetivos 

e a própria prática pedagógica.   

São ações resultantes do processo de avaliação do projeto do curso:   

a) Levantamento e atualização do conteúdo   

b) Redefinição do programa das disciplinas e bibliografias   

c) Acompanhamento e controle do desenvolvimento do conteúdo   

  

2.4 Políticas de Ensino  

 2.4.1  Ensino de Graduação  

A busca pela qualidade acadêmica dos cursos de graduação oferecidos pelo Centro Universitário 

Toledo constitui objetivo fundamental mantido e permanentemente renovado pela instituição no 

desenvolvimento de seu trabalho. Essa tarefa se dá, em especial, por meio da promoção de atividades 

de ensino - na diversidade de áreas de conhecimento - e da produção científica, tecnológica e social.   

Tendo como missão transformar a vida das pessoas por meio do ensino de qualidade que promove 

formação humanizada e inovadora, a instituição atua no sentido de: atender às demandas e 

exigências do mundo do trabalho altamente dinâmico, que se traduz pela inserção profissional nos 

diferentes campos de atuação; contribuir para melhoria das condições sociais da comunidade interna 

e externa, por meio de ações de alcance social (dos acadêmicos, da comunidade escolar e sociedade 

em geral) ; colaborar, por meio das atividades de pesquisa e iniciação científica, com uma produção 
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acadêmica de qualidade; promover e fomentar a inovação acadêmica e profissional, por meio de ações 

de formação continuada de seus quadros e estímulo à criação e à inovação; proporcionar ações de 

educação humanizadas, pautadas no relacionamento próximo, acolhedor e dialógico.  

Desse modo, a política de ensino de graduação do Centro Universitário Toledo visa ao estabelecimento 

de princípios e diretrizes gerais para os cursos em todas as modalidades – bacharelado, licenciatura e 

superior de tecnologia –, constituindo a principal referência para novos cursos e para a reformulação 

dos existentes, adequando-os às novas demandas sociais e educacionais, com vistas à busca pela 

excelência acadêmica e fortalecendo a imagem da Instituição no cenário da educação superior 

brasileira.   

 

Os cursos de Graduação do Unitoledo orientam-se pelos seguintes princípios e diretrizes:   

I. promoção da integração entre as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão;  

II. formação de caráter humanista, expressando a responsabilidade e compromisso social com as 

demandas da sociedade em todas as suas dimensões e aliada à competência teórica, ética, técnica 

e perspectiva crítica frente à realidade social;   

III. consideração da dimensão formativa e informativa no processo de ensino e aprendizagem, a 

partir da compreensão do alunado nas suas inserções de classe social, de gênero e de religião, nas 

suas expressões de valores sociais, culturais e ideológicas e nas suas relações étnico-raciais;   

IV. formação com caráter generalista, como condição para atuação crítica e competente em relação 

ao que é básico em cada área, considerando a sua diversidade. A oferta de uma formação 

generalista, sem perder o compromisso com a especialização, deve garantir competência 

acadêmica para que o estudante se coloque em relação às demandas atuais, com domínio dos 

fundamentos que sustentam as bases do conhecimento existente. Assim, há que ser crítica, sólida, 

pautada no domínio dos métodos, processos e linguagens que articulem a produção do 

conhecimento de cada área. Deve garantir, ainda, as dimensões de interdisciplinaridade, 

considerando as várias possibilidades de sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se 

sempre a referência histórica de sua produção em suas dimensões cultural, social e ética;   

V. favorecimento de condições de acesso e permanência no ensino superior de estudantes 

originários dos diferentes grupos sociais, incluindo deficientes, estudantes de diferentes 

experiências culturais e educacionais;   

VI. apoio a convênios e parcerias que intensifiquem a participação da instituição nas 

diferentes esferas da comunidade;   
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VII. elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o projeto pedagógico 

institucional, bem como com as diretrizes curriculares nacionais, considerando-se, ainda, a 

articulação entre ensino, pesquisa (por meio da iniciação científica) e extensão, flexibilização dos 

currículos, interdisciplinaridade, inovação acadêmica e avaliação constantes;   

VIII. reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável do processo de 

formação do estudante, assegurada pela supervisão acadêmica e profissional, pelo intercâmbio 

entre as unidades de ensino e os espaços de atuação profissional institucional e do mercado de 

trabalho;   

IX. apoio à internacionalização e à mobilidade acadêmica dos cursos, estimulando 

oportunidades de experiências diversificadas de mobilidade em instituições de educação superior 

estrangeiras e nacionais, com o objetivo de ampliar o número de docentes e de estudantes de 

graduação que participam de programas de cooperação, intercâmbio e extensão universitária, em 

instituições de ensino e profissionais no exterior e no Brasil;   

X. articulação nos cursos, nos casos em que couber, e garantindo a identidade de cada área 

de conhecimento, por meio da implantação de ações de iniciação científica transversais, programas 

de extensão e atividades de ensino;  

XI. desenvolvimento da autonomia dos estudantes, por meio de estudos e atividades que 

complementarão a formação do estudante. Caberá a cada curso, respeitadas as disposições legais 

pertinentes, determinar a carga horária, a ser dedicada a essas experiências diversificadas e qual a 

natureza e o tipo de atividades que poderão ser incorporadas à formação acadêmica do estudante 

e creditadas em seu histórico escolar, propiciando trajetórias diferenciadas e diversificadas;  

XII. desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o diálogo, a 

articulação, a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca da interação. A ação 

interdisciplinar deve constituirse, portanto, como uma reação à fragmentação do conhecimento. 

Implica a busca constante de superação da mera superposição de conhecimentos. Para tanto, é 

fundamental o estímulo a práticas de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de saber, 

tanto para a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva interdisciplinar, como para a 

análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e multidimensional. Tais ações 

pressupõem planejamento, acompanhamento e registro;  XIII. incentivo à formação continuada, 

que implica compreensão do mundo do conhecimento, cuja expansão, atualização e especialização 

são contínuas, o que revela, portanto, que a formação não se esgota na graduação;  

XIII. garantia da qualidade de formação, por meio da oferta de condições adequadas, que 

permitam a atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico.  
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Considerando as diretrizes gerais, são propostos os seguintes objetivos para os cursos de Graduação:   

 

1. promover periodicamente a adequação dos cursos de graduação com vistas ao seu 

aprimoramento e à promoção da excelência acadêmica, tendo como meta avaliações pautadas 

por critérios de excelência de âmbito nacional, e projetos pedagógicos atualizados e flexíveis, 

consistentes com as necessidades sociais contemporâneas e compatíveis com a proposta de uma 

Instituição de Ensino diversa e socialmente comprometida. Os cursos serão avaliados 

periodicamente por meio da avaliação institucional promovida pela CPA e pelos professores e 

coordenação e terão como referência os resultados obtidos pelo curso, atualização legal, 

demandas de formação identificadas nas pesquisas com egressos e pelo contato com o mercado 

de trabalho e nos programas de extensão e atendimento à comunidade;  

 

2. estabelecer metas de crescimento dos cursos de graduação, bem como ações de manutenção e 

de sustentabilidade dos cursos existentes;   

 

3. estabelecer critérios de sustentabilidade para novos cursos, que deverão ser acompanhados de 

estudos de avaliação das demandas e necessidades da sociedade, com metas claras de 

desempenho de curto, médio e longo prazo, promovendo discussão com os docentes das várias 

áreas, para estabelecimento de planos de crescimento e qualificação;   

 

4. estimular a produção de conhecimento, fortalecendo a Iniciação Científica e demais atividades de 

investigação dos cursos, como, trabalhos de conclusão de curso, monografias e projetos 

interdisciplinares;   

 

5. planejar e executar sistematicamente programas de atualização, ampliação e melhoria da 

infraestrutura com previsão de realização, incluindo: (a) a atualização das bibliotecas e programas 

de manutenção e ampliação de acervos; (b) programa de qualificação e atualização de 

infraestrutura de informática; (c) programa de atualização e manutenção dos laboratórios; (d) 

capacitação pedagógica dos docentes;   

 

6. planejar a infraestrutura dos espaços físicos específicos dos cursos, com propostas de adequação, 

atualização e qualificação dos espaços, para: (a) garantir melhores condições de ensino e 
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aprendizagem; (b) aprimorar e ampliar as condições de acessibilidade física aos espaços da 

Instituição; (c) ampliar e aprimorar instrumentos e equipamentos para o ensino; (d) ampliar e 

atualizar as bibliotecas às necessidades pedagógicas de ensino e de pesquisa;  

 

7. reestruturar os currículos para oferta de componentes curriculares na modalidade a distância, até 

o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso;  

 

8. implantar programas de monitoria no curso, desenvolvidos no contexto das disciplinas, nas 

atividades de estágio e de extensão;  

 

9. promover programas de nivelamento transversais aos cursos, tendo como foco os estudantes na 

superação de dificuldades que podem prejudicar o acompanhamento dos cursos, provocando o 

insucesso, o desestímulo e a evasão;  

 

10. promover a internacionalização e a mobilidade acadêmica, por meio do estabelecimento de 

parcerias previstas na política de internacionalização e mobilidade acadêmica, de docentes, 

estudantes e técnico administrativos, por meio de programas de cooperação, intercâmbio e 

extensão universitária;   

 

11. implantar no currículo a formação de competência, a ser desenvolvida na modalidade a distância, 

visando ampliar as perspectivas formativas para além do conjunto das disciplinas “clássicas” que 

compõem o currículo, comprometendo-se com uma formação amplifica e voltada para demandas 

profissionais e pessoais que se apresentam na sociedade atual;   

 

12. ampliar a produção acadêmica, por meio das publicações nas revistas científicas institucionais e 

em periódicos nacionais e internacionais qualificados, além das publicações de e-books pelo 

Editora Toledo; 13. promover o acompanhamento constante do curso, por meio do uso de 

indicadores de qualidade reconhecidos e pelo registro das práticas, buscando identificar 

demandas e ações exitosas e inovadoras, a fim de promover a melhoria constante dos cursos;  

 

13. ampliar a utilização de metodologias ativas de aprendizagem nos cursos, visando potencializar a 

participação dos estudantes nos processos de ensino e de aprendizagem, a autonomia e o 
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protagonismo acadêmico, além da colaboração, elementos fundamentais para a aprendizagem 

significativa;  

 

14. realizar atividades e eventos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, como semanas 

acadêmicas, fóruns, Encontros de Pesquisa e Extensão – ENPEX e outras dessa natureza;  

 

15. incentivar a participação de docentes e estudantes em eventos e atividades acadêmicas externas;  

 

16. promover visitas técnicas e ações de integração com a comunidade local, regional, nacional;  

 

17. fomentar a participação da comunidade acadêmica nas ações de avaliação do curso (externas e 

internas);  

 

18. indicar demandas de formação continuada de professores, com devido encaminhamento ao NIFA 

– Núcleo de Inovação e Formação Acadêmica e Administrativa -, com base nos diagnósticos 

realizados pelo curso nas diferentes ações de avaliação;  

 

19. identificar estudantes com necessidades educacionais especiais, propor atendimento específico 

(cuidadores, materiais didáticos, equipamentos e serviços especializados), bem como a promoção 

de uso de metodologias de ensino diferenciadas para tal atendimento;  

 

20. ampliar e diversificar o uso de tecnologias diferenciadas voltadas para a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem (apps educativos, videoconferências, comunicação remota, ambientes 

virtuais de aprendizagem);  

 

21. implantar nos currículos dos cursos metodologias de ensino voltadas à construção de 

conhecimentos fundamentados em fenômenos, em questões reais e em demandas específicas 

das áreas dos cursos, como forma de conferir significado e sentido ao saber construído. Trabalhar 

com metodologias voltadas para as áreas dos cursos (como CDIO para as engenharias, 

empreendedorismo na área de negócios e demais), incentivar a produção de trabalhos 

acadêmicos (TCC, monografias, projetos) com foco em demandas sociais e profissionais.  
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2.4.2 Ensino de Pós-Graduação  

 A oferta do ensino de Pós-Graduação é muito tradicional na Instituição e objetiva oferecer estudos de 

aprofundamento em determinados campos de conhecimento a candidatos graduados no ensino 

superior, com vistas ao aprimoramento de sua atuação profissional.   

 

A Pós-Graduação do Centro Universitário Toledo é realizada por meio de projetos desenvolvidos e 

acompanhados pela Pró-Reitoria Acadêmica, em consonância com as políticas institucionais definidas 

pelo do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE.   

 

As atividades desenvolvidas no contexto da Pós-Graduação têm por finalidade a realização de cursos 

de especialização, aperfeiçoamento e aprimoramento. Os cursos de extensão são sugeridos/indicados, 

planejados, implantados e geridos pela coordenação de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária – setor 

ligado à Pró-Reitoria Acadêmica.   

 

Nessa dimensão, a Instituição busca responder com dinamismo e criatividade às demandas da 

sociedade por ampliação, aprofundamento e atualização de conhecimentos nas diversas áreas 

profissionais. O perfil dos estudantes dos cursos de Pós-Graduação é bastante similar no que tange à 

sua origem. São basicamente egressos dos cursos de graduação da própria instituição. Esse perfil tem 

se desenhado nos últimos 4 (quatro) anos, quando a instituição intensificou os processos de 

articulação com os cursos de graduação. Tal processos se deu, principalmente, pela compreensão de 

que era necessário estabelecer identidade entre os dois níveis de formação.  

 

É meta permanente da Pós-Graduação do Centro Universitário Toledo a ampliação da presença de 

profissionais egressos da instituição em seus cursos, para tanto, trabalha no sentido de aproximar 

esses dois níveis, especialmente promovendo articulações em áreas como a produção acadêmica 

(publicações), pesquisa – no contexto dos grupos de pesquisa -, eventos acadêmicos (semanas 

acadêmicas, fóruns, ENPEX), ações esportivas e culturais (shows, jogos universitários) e de ensino, 

abrindo oportunidade para que os dois níveis possam, em ocasiões planejadas, participar de atividades 

e projetos conjuntos.  

 

Importa destacar que a criação dos cursos de Pós-Graduação é resposta às demandas identificadas 

pela Instituição. Nesse sentido, a avaliação ocupa papel primordial, em especial a avaliação realizada 
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com o egresso e nos contatos realizados pela equipe de relacionamento com os órgãos e empresas 

públicas e privadas de nossa cidade e regiões de alcance dos cursos.  

 

A cada semestre são realizadas ações de divulgação da Pós-Graduação que são acompanhadas de 

pesquisa de mercado. São realizados concursos de bolsas e descontos que direcionam a demanda dos 

cursos.  

 

Buscando atingir a um público cada vez mais amplo e diversificado, a Instituição firma vários tipos de 

acordos, parcerias e convênios com a iniciativa pública e privada. Além disso, a Instituição realiza 

convênios de cooperação com instituições estrangeiras, com vistas à internacionalização da 

PósGraduação.   

 

Os cursos de Pós-Graduação do Unitoledo orientam-se pelos seguintes princípios e diretrizes:   

I. promoção da articulação entre graduação e pós-graduação, por meio de atividades de 

intercâmbio e realização de ações conjuntas;  

II. formação profissional aprofundada, voltada às demandas específicas e emergentes da 

área de atuação/formação;   

III. elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com a política institucional 

definida pelo CONSEPE;   

IV. previsão e apoio à internacionalização e mobilidade acadêmica, por meio da participação 

em programas de cooperação, intercâmbio e extensão universitária, em instituições de ensino e 

profissionais no exterior e no Brasil;   

V. garantia da qualidade de formação, por meio da oferta de condições adequadas, que 

permitam a atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico.  

 

Considerando as diretrizes gerais, são propostos os seguintes objetivos para os cursos de Pós-

Graduação:   

1. promover a atualização constante dos programas dos cursos, em consonância com as atualizações 

legais e as demandas identificadas por meio da avaliação institucional, pesquisa com egressos e 

avaliação do mercado;  

 

2. propor novos cursos e estabelecer metas de crescimento, bem como ações de manutenção e de 

sustentabilidade dos cursos existentes;   
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3. atualizar o currículo dos cursos e promover a oferta de componentes curriculares na modalidade 

a distância, até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso;  

 

4. garantir a contratação e permanência de docentes com titulação mínima de mestrado, além de 

experiência profissional que possibilite a ampliação e aprofundamento das disciplinas de modo a 

tornálas atualizadas, pertinentes e contextualizadas;  

 

5. identificar estudantes com necessidades educacionais especiais, propor atendimento específico 

(cuidadores, materiais didáticos, equipamentos e serviços especializados), bem como a promoção de 

uso de metodologias de ensino diferenciadas para tal atendimento;  

 

6. ampliar e diversificar o uso de tecnologias diferenciadas voltadas para a melhoria dos processos 

de ensino e aprendizagem (Apps educativos, videoconferências, comunicação remota, ambientes 

virtuais de aprendizagem).  

  

2.4.3 Educação a Distância  

Os recentes avanços tecnológicos, em especial os das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação, promoveram profundas alterações no campo educacional. Tais alterações podem ser 

analisadas sob diferentes ângulos, como, por exemplo, o fato de que exigem uma formação acadêmica 

mais sintonizada com as necessidades da sociedade atual, e de outro lado essas alterações propiciaram 

a exploração dessas tecnologias como componentes pedagógicos importantes.  

 

Os recursos tecnológicos possibilitam a ampliação das possibilidades metodológicas, se bem utilizados.  

Tendem a tornar, por meio das simulações, representações, o conteúdo mais acessível, mais 

significativo, na medida em que tem o potencial de envolver os sujeitos no processo.   

 

Cabe ressaltar, ainda, que as tecnologias tendem a ampliar as possibilidades de acesso à educação, na 

medida em que tem o potencial de alcançar sujeitos em localidades e situações em que a educação 

presencial não os consegue alcançar.  

 

É nesse contexto que se situa a criação de cursos na modalidade a distância, parte integrante da política 

educacional do Centro Universitário Toledo.  
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A Instituição optou por formalizar, no ano de 2017, pedido de credenciamento para oferta de cursos 

na modalidade de Educação a Distância. Inicialmente serão oferecidos cursos na sede e em mais 3 

(três) polos: Penápolis, Auriflama e Três Lagos. A operação de EAD do UNITOLEDO contará com uma 

equipe multidisciplinar de profissionais que atuará na sede, além das equipes de docentes dos cursos 

a distância, bem como a equipe multidisciplinar dos polos de EAD. Esta equipe estará 

permanentemente sendo capacitada, para atender as demandas dos cursos oferecidos. Além da 

equipe padrão, serão formadas equipes para cada novo curso a distância que será oferecido composto 

por profissionais graduados nas áreas dos cursos com competência nas disciplinas nas quais 

desenvolverão atividades de tutoria. Será aprimorado e expandido o programa de formação docente 

para educação online, visando capacitar todos os docentes envolvidos na operação de EAD e realizar 

um constante acompanhamento dessa equipe.  

 

A Instituição vislumbra na Educação a Distância uma grande possibilidade ampliação da oferta de seus 

cursos, alindo o compromisso político e ético à excelência pedagógica. Nesse sentido, mantém suas 

exigências de qualidade, tanto campo dos procedimentos acadêmicos e administrativos, quanto nos 

critérios de avaliação dos conhecimentos produzidos, em todas as suas formas de apresentação, sem 

deixar de explorar potencialidades características das diversas modalidades (presencial, 

semipresencial e a distância).   

 

A instituição compreende que os cursos a distância não são concebidos pela mera transposição da 

modalidade presencial, mas exigem planejamento e organização específicos. Da mesma forma, há que 

se comprometer com a potencialização dos recursos tecnológicos disponíveis, em suas convergências 

possíveis.   

 

Entendendo que a Educação a Distância é modalidade oferecida de diferentes formas, no que tange 

ao seu alcance e finalidades (presencial com suporte de EAD, semipresencial ou híbrido, a distância), 

a Instituição compreende que por meio de sua oferta objetiva-se:   

1. ampliar o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação nos processos de 

ensino e aprendizagem;   

2. estimular a criação e implementação de metodologias adequadas à EaD, tendo por 

objetivo a construção significativa de conhecimentos;   

3. ultrapassar os limites geográficos e temporais e levar educação superior de qualidade 

para uma parcela da sociedade carente de formação.  
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Assim, estabelece as seguintes metas:   

- desenvolvimento de programas de educação continuada permanente para docentes, equipe 

técnica e suporte administrativo;   

- ampliação de equipes multidisciplinares responsáveis pela proposição de cursos e atividades nas 

modalidades a distância, semipresencial ou presencial com uso de recursos tecnológicos digitais;   

- garantia de infraestrutura de apoio necessária ao desenvolvimento dos cursos e atividades;   

- adequação do modelo de gestão acadêmico-administrativa à modalidade;   

- avaliação periódica dos cursos e atividades, com vistas ao seu constante aprimoramento.   

 

O Centro Universitário Toledo conta com uma coordenação especifica junto ao Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD, órgão de natureza transversal, responsável pela gestão de projetos e de atividades 

acadêmicas na área de educação a distância.   

 

São princípios e diretrizes da Educação a Distância:   

1. atendimento às demandas de formação continuada à comunidade, segundo os mesmos princípios 

que norteiam as demais atividades acadêmicas;   

2. valorização das atividades de EAD, de educação semipresencial e de atividades de aprendizagem 

mediadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na difusão do conhecimento 

produzido por essas atividades pela Instituição;   

3. articulação e integração da coordenação de Educação a Distância com os cursos de 

Graduação, Pós-Graduação e Formação Continuada;   

4. formação continuada de recursos humanos (docentes, gestores, funcionários, comunidade);   

5. valorização e expansão de cursos de Educação a Distância;  

6. Incentivo ao uso de educação semipresencial nos cursos de Graduação;   

7. incentivo às atividades de pesquisa na área de EAD e uso de tecnologias integradas às atividades 

da docência;   

8. avaliação e monitoramento contínuo das ações realizadas e compartilhamento dos dados com a 

comunidade interna e externa.   

 

O ambiente virtual de aprendizagem utilizado pelo Centro Universitário Toledo é o ambiente Moodle, 

configurado para garantir a oferta da educação a distância. Nesse ambiente, o estudante tem acesso 

a todas as ferramentas necessárias para estudar, interagir com os colegas, professores online e fazer 

as atividades indicadas, tirar as dúvidas, etc. Nos cursos a distância, em razão de suas características, 
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é fundamental a presença de uma equipe multidisciplinar responsável por gerenciar a elaboração dos 

projetos, a gestão da oferta de materiais didáticos, a implementação dos cursos e seu 

acompanhamento.   

  

2.5 Políticas de Extensão  

A Extensão deve ser compreendida como atividade essencial das Instituições de Ensino Superior. 

Busca-se, por meio da Extensão, alternativas que possibilitem produzir conhecimentos que estejam 

articulados ao ensino e à pesquisa (iniciação científica), e torne-os acessíveis aos mais variados 

segmentos da sociedade.  

 

A política de extensão prioriza a busca por arranjos colaborativos e processos de trabalho que 

favoreçam o diálogo, a sinergia e o apoio mútuo entre ações, projetos e setores extensionistas da 

instituição, objetivando colaborar na renovação da cultura da extensão, bem como potencializar 

resultados acadêmicos e sociais, otimizando o uso dos recursos de que o Centro Universitário Toledo 

dispõe.   

 

A Extensão Universitária tem por objetivos:   

- promover interação concreta e produtiva entre o ensino e a pesquisa da Instituição com a 

sociedade, - contribuir na qualificação da formação acadêmica e profissional dos estudantes, por 

meio da relação com as realidades sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade;   

- colaborar, no âmbito das competências extensionistas da instituição, com o equacionamento e a 

solução de problemas concretos em nível local, regional e/ou nacional; - contribuir para melhoria 

das condições sociais da comunidade externa.   

 

São princípios e diretrizes da Extensão Universitária:   

1. articulação com a comunidade local, regional e nacional;   

2. incentivo a parcerias com sociedade civil organizada;   

3. incentivo às ações extensionistas voltadas para a melhoria das condições sociais da comunidade, 

para a sustentabilidade, para a responsabilidade social, para o desenvolvimento artístico e cultural, 

para a diversidade, direitos humanos e igualdade étnico-racial;   

4. criação de projetos extensionistas articulados com o ensino e a pesquisa produzidos na instituição;  

5.  avaliação e monitoramento contínuo das ações realizadas e compartilhamento dos dados com a 

comunidade interna e externa.   
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A Extensão Universitária é realizada pelos diferentes cursos da instituição e sua gestão é feita pela 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária. A Extensão se materializa em ações, projetos, 

cursos, que implicam arranjos flexíveis de processos de trabalho, sujeitos às dinâmicas do ensino e da 

pesquisa, sobretudo abertos às reorientações que advenham da desejável renovação do projeto 

acadêmico da Instituição. São, portanto, processos de trabalho conjunto, acompanhados pela Pró-

Reitoria Acadêmica, com vistas à potencialização e compartilhamento das experiências e à otimização 

do uso de recursos disponíveis.   

 

Compõem com as ações um arranjo de trabalho, por meio do qual o planejamento, a execução, o 

acompanhamento e a avaliação das atividades são organizados.   

 

Ações, atividades e projetos extensionistas, além de serem realizados por meio do ensino e da 

pesquisa, contam com estruturas formais e permanentes: Escritório de Assistência Judiciária, TV e 

Rádio Toledo, CEJUSC Unitoledo, Laboratório de Avaliação Física e Desportiva, Laboratório de Análises 

Clínicas Unitoledo, Clínica de Fisioterapia Unitoledo, Clínica de Nutrição Unitoledo, LEC – Laboratório 

de Engenharia Civil, Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia, Agência Beta, Lean Lab Escritório 

de Serviços da Engenharia de Produção e Zenith Empresa Jr.  

  

2.6 Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica  

O Centro Universitário Toledo entende que a importância da pesquisa é fundamental na construção 

de uma instituição de ensino de qualidade, colaborando, assim, para o desenvolvimento social e que 

buscando soluções para os problemas relevantes da sociedade. Dessa forma, assume o compromisso 

de investir na pesquisa, por meio do fomento às ações de iniciação científica, incentivo à organização 

de linhas e grupos de pesquisa, desenvolvimento de trabalhos científicos de conclusão de curso.  

 

Temos a clareza de que a pesquisa contribui para o reconhecimento da qualidade institucional pela 

sociedade, pois seus resultados impactam positivamente a comunidade e a divulgação desses 

resultados propagam o trabalho realizado. Nesse sentido, há um projeto de incentivo à produção 

acadêmica, que se caracteriza por:  

(a) pela diversidade nas formas de apoio interna e externamente;   

(b) pelo atendimento do maior número possível de demandantes;  
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(c) pelo apoio a projetos que podem demonstrar sua qualidade e que preveem resultados na forma de 

divulgação de trabalhos qualificados e de desenvolvimento tecnológico.  

 

Partindo desses princípios, a política de Pesquisa da Instituição tem os seguintes objetivos:   

a) qualificar a pesquisa na Instituição, por meio de programas de orientação à elaboração de projetos, 

incentivo aos grupos de pesquisa, ampliação das formas de divulgação;   

b) incrementar e qualificar a publicação de resultados de pesquisa por parte de professores e 

estudantes, promovendo a publicização da pesquisa, especialmente em veículos de publicação 

nacionais e internacionais;   

c) promover o aumento quantitativo e, em especial, qualitativo dos indicadores de pesquisa da 

Instituição;   

d) incentivar a captação de recursos externos para pesquisa, incentivando a qualificação do corpo 

docente para concorrer em editais públicos e de agências de fomento à pesquisa;   

e) promover procedimentos, fluxos e processos públicos e eficientes para a distribuição de recursos 

para o incentivo e fomento à pesquisa na Instituição.  

 

O Plano de Incentivo à Pesquisa é composto pelas modalidades de apoio à pesquisa a seguir 

enumeradas:   

1.  Bolsa de Iniciação Científica destinada aos estudantes. Promove o contato com a 

pesquisa pelos estudantes de graduação em sua formação inicial   

2. Bolsas de Pesquisa destinadas aos docentes orientadores e líderes dos grupos de pesquisa  

3. Publicação de periódicos: apoio à publicações eletrônicas, vinculadas à Instituição  

4. Congressos Nacionais e Internacionais: modalidade que consiste no apoio à participação de 

docentes em congressos, realizados dentro e fora do país, patrocinados por entidades 

científicas/acadêmicas reconhecidas na área de conhecimento do evento;   

6. Equipamentos e materiais: aquisição de equipamentos e materiais necessários ao 

desenvolvimento de pesquisas  

7. Capacitação Docente – Mestrado e Doutorado : para essa modalidade, além das bolsas, 

há previsão de adequação da jornada do docente para cumprimento de créditos e elaboração de 

dissertação/tese;  A definição de prioridades e incentivos para o desenvolvimento de atividades de 

investigação e de produção científica na Instituição se desenvolve mediante programas da política 

de pesquisa institucional, que fixa normas gerais de apresentação, duração, apoio financeiro, 

prazos, encaminhamento, aprovação, avaliação e acompanhamento dos projetos apresentados. 
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Estes projetos não podem estar dissociados da busca pela qualidade de ensino e, ainda, devem 

influenciar as atividades extensionistas.  

 

Na iniciação científica, sob a orientação de um docente responsável, o discente de Graduação 

desenvolve projeto associado a eixos temáticos relacionados à sua área e/ou disciplina específica.  

 

O quadro abaixo descreve os grupos e linhas de pesquisa organizados pelos cursos da Instituição:  
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2.7 Políticas de Gestão  

O Centro Universitário Toledo é constituído pelos seguintes órgãos deliberativos e executivos que 

participam da gestão:  

I - Órgãos da Administração Superior:  

a) Conselho Universitário - CONSU;  

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;  

c) Reitoria  

I - Órgãos da Administração Acadêmica:  

a) Colegiado de Curso;  

b) Coordenadoria de Curso;  

c) Órgãos Suplementares: Biblioteca Central e Setoriais, Secretaria Geral, Polo Tecnológico, 

Órgãos de Apoio e Assessoria.  

 

As competências e atribuições dos órgãos que participam da gestão institucional estão definidas no 

Estatuto do Centro Universitário Toledo ou em regulamento próprio.  
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As políticas de gestão buscam desenvolver trabalho voltado ao fornecimento de dados e instrumentos 

decisórios, infraestrutura física adequada e atualizada, pessoal capacitado que possa propiciar suporte 

necessário para que a Reitoria tenha êxito no cumprimento de seu plano de desenvolvimento 

institucional definido neste documento.   

 

São princípios e diretrizes da política de gestão:  

a) Compromisso com a qualidade:   

- Utilizar os resultados da avaliação interna e externa como elemento fundamental 

de análise da qualidade e vetor das políticas de gestão institucional;   

- Incentivar projetos de inovação tecnológica e acadêmica, buscando parcerias 

para partilhar a execução e o financiamento de produção técnica e de conhecimento.   

b) Aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa:  

- Organizar e disponibilizar dados e informações necessários para plena gestão da 

Instituição;  - Ampliar a digitalização de documentos e robotização de processos visando 

conferir agilidade e confiabilidade de dados necessários à gestão;   

- Buscar transparência na gestão orçamentária com a devida participação dos diferentes 

setores na construção das peças;   

- Criar alternativas para a busca de recursos externos.   

c) Fortalecimento da Imagem institucional:  

- Trabalhar no fortalecimento de uma imagem institucional dinâmica e atual, que reflita 

para a sociedade os compromissos e valores que caracterizam a identidade institucional;   

- Manutenção de identidade visual moderna, atualizada e fiel aos trabalhos desenvolvidos 

pela IES.  

 

A Política de Gestão Institucional contempla ações de incentivo e promoção da participação nos 

processos decisórios, dentre as quais merecem destaque:  

- A redefinição do papel das coordenações. O coordenador passou a ser o gestor de curso, tendo, 

portanto, uma participação mais efetiva e abrangente no que tange ao seu acompanhamento, 

sustentabilidade, manutenção e crescimento;  

- Reuniões semanais de Coordenadores e Pró-Reitoria Acadêmica com o objetivo de socializar 

questões relativas à gestão acadêmica e construir espaço de decisão conjunta;  

- Reuniões periódicas da Reitoria com os diferentes setores da Instituição, visando a construção de 

uma unidade de ação e compartilhamento de ideias e planejamento conjunto.  
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O Centro Universitário Toledo busca adotar uma gestão inovadora, flexível e adequada à gestão 

organizacional e acadêmica face às demandas externas e internas, em consonância com a política no 

mundo globalizado.   

 

Para a consolidação da gestão e considerando a necessidade de fundamentar suas políticas em um 

direcionamento estratégico para sustentar o desempenho da Instituição como um todo e gerar valores 

que a posicionem ao longo do tempo, definiu-se, a partir do Planejamento Estratégico Institucional os 

objetivos e estratégias organizacionais, considerando quatro parâmetros (ou diretrizes estratégicas), 

conforme elencados a seguir:  

 

1. Objetivos relacionados ao mercado:  

a) Oferecer de Educação à Distância – constituiu uma estratégia de diversificação de modalidade de 

cursos ofertados e flexibilização dos currículos dos cursos já oferecidos  

b) Buscar novos mercados – diversificação e ampliação do rol de cursos e ampliação da área de 

abrangência das ações de captação  

c) Buscar novas formas de financiamento – estratégia que contará com a criação de fundo próprio 

de financiamento e captação de recursos externos para financiamento de pesquisa  

d) Ser reconhecido como um dos 5 melhores Centros Universitários do Estado e um dos 10 melhores 

do país – para tanto serão desenvolvidas ações visando o aumento progressivo das notas dos cursos 

e, consequentemente, da Instituição nas avaliações externas (ENADE, CPC, IGC), conquista do selo OAB 

Recomenda, Reconhecimento da excelência no ensino das Engenharia com a conquista do selo CDIO, 

melhora nos índices de aprovação dos exames do CRC e a diminuição dos índices de evasão nos cursos.  

 

2. Objetivos de sustentabilidade financeira:  

a) Crescer a receita – por meio da implantação de gestão da oferta de serviços e produtos, com foco 

na demanda e rentabilidade e acompanhamento constante dos resultados e do processo.  

b) Manter a rentabilidade.  

c) Não depender de financiamento público.  

 

3. Objetivos relacionados aos processos internos:  

a) Aumentar as notas de CPC e IGC - melhora nos resultados dos indicadores de qualidade dos cursos 

e da IES e conhecimento das condições da oferta de curso.  
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b) Melhorar os processos de planejamento e comunicação – por meio da criação de processos de 

gestão de comunicação interna e externa, melhora dos processos acadêmicos e de gestão – via política 

de gestão do acompanhamento e melhoria dos processos e implantação/reestruturação das 

ferramentas de gestão. c) Aprimorar a infraestrutura – gestão da infraestrutura alinhada ao projeto de 

crescimento institucional  

 

4. Objetivos relacionados ao aprendizado e a melhoria institucional (acadêmica e administrativa):  

a) Desenvolver inteligência de mercado – formação (via cursos e treinamentos), aquisição de 

ferramentas de registro e controle de dados, análise de dados. Tais ações possibilitarão tomadas de 

decisão baseadas em dados confiáveis.  

b) Promover a integração e disseminação da cultura organizacional – reconhecimento da comunidade 

acadêmica dos valores, visão e missão da IES.  

c) Desenvolver novas competências para inovação acadêmica – projetos de inovação curricular, 

metodologias ativas e empreendedorismo.  

d) Capacitar docentes e técnicos-administrativos – ampliar o alcance dos programas de capacitação.  

 

 

2.8 Políticas de Internacionalização  

 

A Internacionalização do ensino superior tem se evidenciado nos últimos anos, sendo reconhecida 

como elemento importante das políticas de melhoria da qualidade desse nível de ensino.   

 

Tendo seu marco histórico nas iniciativas europeias da década de 1990 (Convenção de Lisboa, 

Declaração de Sorbonne, Declaração de Bolonha), o processo de internacionalização se intensificou, e 

nessa esteira iniciativas de cooperação latino-americana também se desenvolveram (Grupo 

Montevideo, Grupo Tordesilhas, Rede Magalhães), com finalidades de promover ações conjuntas de 

internacionalização e de mobilidade acadêmica.  

 

O ingresso da Instituição no consórcio Sthem Brasil é um marco nos processos de internalização 

institucional.  

 

A Internacionalização é compreendida como possibilidade de cooperação e colaboração entre 

instituições de diferentes países. Envolve múltiplos agentes e interesses, engloba o ensino, a pesquisa 
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e a extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, por meio de práticas que favorecem a 

relação ensino e aprendizagem para além das fronteiras do próprio país.   

 

Dessa forma, é necessário uma política de internacionalização, assegurada nos princípios de qualidade 

acadêmica, na sensibilização de toda a comunidade institucional, visando a uma cultura internacional 

característica dos novos tempos em que vivemos.   

 

São objetivos da política de internacionalização:  

1. Criar cultura institucional de internacionalização, incluindo a questão nos programas, cursos, 

projetos, de maneira que exista, em todos os níveis, a preocupação com os aspectos internacionais do 

trabalho acadêmico e de gestão;  

2. Formar estudantes com capacidade de visão e ação em sua área de atuação profissional e na 

organização da sociedade, tendo em vista a mentalidade de cooperação com o diferente, de 

colaboração com o outro, da convivência pacífica entre os povos;   

3. Formalizar e institucionalizar instrumentos de colaboração internacional por meio da consecução 

de convênios;  

4. Trabalhar em favor da inclusão social por meio da abertura de possibilidade de 

internacionalização para estudantes de baixa renda;  

5. Estabelecer e participar ativamente em redes de parceria e colaboração no ensino, na pesquisa e 

na gestão;  

6. Promover, por meio de parcerias, a internacionalização do currículo, bem como publicações 

conjuntas, criação de grupos e linhas de pesquisa interinstitucionais.  

 

Para alcançar os objetivos enumerados, são definidas as seguintes metas:   

1. Consolidação e ampliação de parcerias internacionais;  

2. Aumento da oferta de programas internacionais para estudantes de graduação e pós-graduação, 

incluindo intercâmbios semestrais, cursos e pesquisas em conjuntos e programas de curta duração 

no exterior;  

3. Ampliação das parcerias com agências de fomento e instituições públicas e privadas visando o 

financiamento de intercâmbios;  

4. Incentivo à internacionalização de projetos e grupos de pesquisa, motivando pesquisadores e grupos 

para trabalhos internacionais, incluindo publicações;  
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5. Garantia de 2 (dois) programas anuais de internacionalização/mobilidade acadêmica financiados 

pela Instituição, com recursos consignados no orçamento;  

6. Incentivo à participação de estudantes com comprovada carência financeira e bom rendimento 

acadêmico em atividades e cursos no exterior, na graduação ou pós-graduação, por meio de 

iniciativa da própria Universidade ou de programas de agências de fomento, de parcerias com 

instituições privadas.  

 

Para o cumprimento das metas estabelecidas, as seguintes ações institucionais deverão ser realizadas:  

1. registro sistemático das ações e iniciativas de internacionalização, criando cultura de 

internacionalização;   

2. criação de grupos de estudo e trabalho com línguas internacionais visando instrumentalizar as 

possibilidades de internacionalização;   

3. estabelecimento de convênios como forma de institucionalizar atividades internacionais;   

4. incentivo à mobilidade de estudantes, docentes pesquisadores e pessoal técnico;   

5. estabelecimento de contatos internacionais com pesquisadores de outras instituições favorecendo 

a realização de trabalhos conjuntos;  

6. associação a entidades de promoção e incentivo à cooperação internacional, como FAUBAI e 

ACCINET.  

  

2.9 Políticas de Responsabilidade Social da IES  

 

O Centro Universitário Toledo como entidade educativa que visa à formação intelectual e humana dos 

diversos agentes sociais, busca, na integração com funcionários, docentes, discentes e comunidade, 

efetivar a prática e o compromisso com a responsabilidade social, que permeia todo processo 

educacional.  

 

Por meio da implementação da política de responsabilidade social, a Instituição participa, de maneira 

efetiva, do desenvolvimento social e oferece às comunidades local e regional importante contribuição 

para a melhoria da qualidade de vida e para o aprimoramento da produção de bens e serviços. Assim, 

não restringe suas atividades à extensão, mas coloca como parte integrante das atividades de 

investigação e de ensino.  

 

O incentivo à promoção de ações que valorizam a responsabilidade social, se dá por meio da 

introdução de políticas afirmativas de inclusão que levem a indicadores de desenvolvimento social. 
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Dentre essas ações, destaca-se a criação de mecanismos de ampliação de acesso ao ensino superior 

de uma crescente parcela da comunidade regional. Tais mecanismos viabilizam-se por meio de ações 

próprias da Instituição, mas, principalmente, através de convênios e parcerias.   

 

As ações relacionadas às políticas de inclusão relativas à viabilização e ampliação do acesso e 

permanência no Ensino Superior promovidas e financiadas pela Instituição apresentam número 

significativo de sujeitos contemplados. Se considerarmos exclusivamente as bolsas, os descontos, a 

oferta de empregos e os estágios profissionais, a Instituição atende uma média de 1600 alunos, de um 

universo de mais de 5.000 matriculados, lembrando que a IES não tem natureza assistencial ou 

filantrópica, nos termos da lei.  

 

Existem, todavia, outras ações realizadas e/ou apoiadas pelo Centro Universitário Toledo que integram 

sua política de responsabilidade social.  

 

O Centro Universitário Toledo desenvolve programas voltados ao atendimento de seu compromisso 

com a inclusão social e desenvolvimento regional, por meio de atuação individual e também parecerias 

que resultam em expressivos índices de atendimento à população, conforme pode ser constato pelos 

projetos e números a seguir apresentados:  

 

Assistência Judiciária 

Oferta de Assistência Judiciária gratuita a população nas áreas de família sucessões. O escritório de 

Assistência Judiciária Gratuita “Dr Maurício de Toledo” é credenciado junto à Ordem dos Advogados 

do Brasil/SP, sob o registro nº 6002, livro 06, fls 78, Processo RE nº 5646.   

Nos últimos 4 anos o Escritório Assistência Judiciária abriu 1.377 (um mil, trezentos e setenta e sete) 

processos, dos quais 779 (setecentos e setenta e nove) encontram-se em andamento.   

  

CEJUSC  

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - parceria entre o Centro Universitário 

Toledo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como objetivo ampliar o atendimento 

jurisdicional à população em geral.  

Nos últimos 4 anos o CEJUSC abriu 1.642 (um mil, seiscentos e quarenta e dois) processos e realizou 

903 (novecentas e três) audiências.  
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Eternamente moços – Programa de Promoção da Saúde do Idoso  

Parceria com a UNIMED Araçatuba. Atendimento aos beneficiários do Plano com idade igual ou 

superior a 60 anos, de ambos os sexos, portadores de condições crônicas monitoráveis de acordo com 

as linhas de cuidado previamente estabelecidas, com condições para o autocuidado. Envolve ainda a 

participação da Clínica de Fisioterapia, Laboratório de Análises Clínicas e Clínica de Nutrição.  

O programa atende 100 (cem) idosos identificados pela UNIMED, com atendimentos 3 (três) vezes por 

semana.  

  

CR – Centro de Ressocialização  

Prestação de assistência jurídica gratuita a pessoas em situação de cumprimento de pena no Centro 

de Ressocialização de Araçatuba.  

O programa é fruto de uma em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e são 

realizados trabalhos em favor dos reeducando do Centro.  

Os números das atividades realizadas no último ano expressam a importância e o alcanço do programa 

em termos de cobertura e promoção de ações de desenvolvimento social:  

- Atendimento individuais (entrevistas): 1.261 (um mil, duzentos e sessenta e um);  

- Benefícios pleiteados: 215 (duzentos e quinze);  

- Petições diversas: 37 (trinta e sete);  

- Recursos interpostos: 01 (um).  

  

  

Clínica de Fisioterapia  

Prestação de atendimento gratuito à população de Araçatuba e região. Os atendimentos são 

precedidos de encaminhamento médico indicando a HD (Hipótese de Diagnóstico) do cliente.   

Por ano, a clínica realiza 3.500 (três mil e quinhentos) atendimentos gratuitos.  

Laboratório de Análises Clínicas – Realização de exames laboratoriais com atendimento gratuito à 

população.  

São realizados 30 (trinta) diferentes tipos de exames.  

No último levantamento realizado pelo Laboratório, constatou-se as seguintes médias de 

atendimentos e exames nos últimos 2 (dois) anos:  

- Pacientes atendidos: 600 (seiscentos)  

- Exames realizados: 9.000 (nove mil)  

- Média de exames por paciente: 15 (quinze)  
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A busca pela realização dos exames é espontânea e não demanda encaminhamento específico. Além 

disso, o Laboratório de Análises Clínicas realiza parcerias com a Clínica de Nutrição da Instituição e o 

Programa Eternamente Moços.  

   

LEC – Laboratório de Engenharia Civil  

Além de dar suporte às atividades de ensino e pesquisa dos cursos de graduação, realiza uma série de 

atividades de prestação de serviços a empresas locais e da região, por meio de treinamento e ensaios 

de controle tecnológico de materiais, promovendo, assim, a formação e a cultura da qualidade na 

construção civil.  

O LEC atende a dezenas de construtoras e empresas da área de construção civil, da quais, destacam-

se pela quantidade e diversidade de demandas ao laboratório, as seguintes empresas:  

• Lomy Engenharia;  

• COPEL;  

• TECOL Engenharia;  

• Telhas Esgalha;   Tininha Blocos;  

• LRG Construtora;  

• Alcance Construtora;  

• CONSCAPE Construtora;   

• Ata Blocos.  

A seguir apresentamos os números (média) relativos aos trabalhos desenvolvidos pelo LEC nos últimos 

anos:  

- Corpos de prova: para realização de ensaios de resistência de concreto: 6.750 (seis mil, setecentos 

e cinquenta);  

- Ensaios de absorção: 01(um);  

- Ensaios de argamassa: 62 (sessenta e dois);  

- Ensaio de compressão em blocos estruturais de concreto 600 (seiscentos);  

- Ensaio de compressão em blocos estruturais de cerâmica 100 (cem);  

- Prisma: ensaio conjunto (argamassa e bloco): 1.000 (um mil);  

- Paver: piso (ensaio): 20 (vinte);  

- Traço: proporção de materiais para alcance de resistência 15 (quinze);  

- Granulometria: caracterização dos materiais: 2 (dois);  

- Piso permeável: ensaio de resistência e absorção: 2 (dois);  

- Aderência à tração: tração de argamassa para verificar aderência: 84 (oitenta e quatro).  



94  

  

  

PAES – Projeto Arquitetura e Engenharia Solidária  

Desenvolvimento de projetos arquitetônicos voltados para o atendimento de comunidades e pessoas 

de baixa renda. Busca subsídios para viabilização dos projetos e conta com a participação voluntária 

de acadêmicos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. Importa destacara que o 

projeto tem foco na sustentabilidade.  

 

Iniciado no ano de 2017 tem uma primeira obra no histórico. Trata da demolição e construção de uma 

edificação residencial de uma munícipe que teve sua residência destruída pelo fogo.  

 

Entre elaboração de projeto, registros e aprovações da obra, busca de parceiros e execução, o projeto 

teve duração de 1 (um) ano e orçamento estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  

 

Além do aspecto social, o PAES representa oportunidade fundamental para que os acadêmicos 

viabilizem soluções para as demandas de maneira inovadora e empreendedora, uma vez que são 

responsáveis pela concepção e execução de todo o projeto.  

  

Clínica de Nutrição   

Prestação de assistência dietoterápica ambulatorial à população. São atendidos pacientes de 

Araçatuba e região, alunos e funcionários da instituição, pacientes encaminhados do AME – 

Ambulatório Médico de Especialidades de Araçatuba, da Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

Araçatuba, Santópolis do Aguapeí, Clementina e Guzolândia.   

 

O método de agendamento acorre por meio de triagem, identificando necessidade, indicação médica 

ou patologia apresentada.   

 

Média de atendimentos:   

São realizados em média de 15 (quinze) a 20 (vinte) atendimentos por semana, entre consultas e 

retornos, o que resulta em 60 (sessenta) a 80 (oitenta) atendimentos/mês aproximadamente.    

 

As consultas têm duração média de 1 hora e 30 minutos e os retornos 40 minutos.  

O acompanhamento de cada paciente ocorre a cada 30 dias, a depender da necessidade e 

disponibilidade da agenda.   
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Dada a grande demanda, existe lista de espera com pacientes que aguardam a vaga para iniciar o 

tratamento.   

  

NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal  

Em parceria com a Receita Federal o NAF presta atendimentos à população carente (pessoas físicas) 

no que tange às obrigações tributárias federais.  

 

O trabalho consiste no atendimento individual e na orientação e auxílio na elaboração de documentos, 

guias e outros elementos de natureza fiscal e contábil.  

 

O trabalho do NAF é realizado na Instituição e em outros espaços de acesso facilitado à população.  

A média de atendimentos realizados nas ações específicas do NAF é de 25 atendimentos por evento.  

  

Os programas e projetos aqui apresentados têm na responsabilidade social seus compromissos, 

contudo o seu desenvolvimento e sucesso dependem da atuação responsável da instituição, mas, 

sobretudo, dos agentes e sujeitos que desenvolvem tais trabalhos e são desafiados a receber 

demandas, analisar situações, propor soluções. Os valores institucionais, como humanização e 

qualidade, devem pautar as ações, sendo sempre retomados e intensificados.   

 

A Política de Responsabilidade Social, por fim, preocupa-se com a continuidade e ampliação de seu 

alcance, assim estabelece as seguintes metas:  

a) Ampliar as ações de responsabilidade social, por meio de programas e projetos de 

empreendedorismo e inovação social;  

b) Consolidar práticas e ações de caráter integrador, valorizando a inclusão social e a promoção 

da cidadania;  

c) Contribuir com o desenvolvimento econômico por meio de programas e projetos que 

estimulem e auxiliem a comunidade local e regional;  

d) Ampliar as ações relacionadas ao meio ambiente, por meio de programas e projetos 

específicos;  

e) Contribuir com projetos voltados à defesa da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural;  
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f) Contribuir com projetos voltados à valorização da diversidade, dos direitos humanos e da 

igualdade étnico-racial;  

g) Desenvolver estudos para aprofundamento da compreensão dos dados de realidade local e 

regional que subsidiem a implementação de ações prioritárias de enfrentamento das múltiplas 

formas de exclusão social;  

h) Interagir com organismos públicos e privados objetivando a implementação de ações 

vinculadas à política de responsabilidade social.  

 

III. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E DOS CURSOS 

(PRESENCIAL E A DISTÂNCIA)  

3.1 Cursos de Graduação Presenciais  

As mudanças econômicas impostas pela globalização, aliadas à acelerada escalada das novas 

tecnologias, transformam a sociedade e impõem um novo perfil ao trabalhador que se encontra, cada 

dia mais, necessitado do domínio dessas inovações para fazer frente a um mercado de trabalho que 

se torna extremamente exigente, sobretudo no que concerne à competitividade.  

 

Tal competitividade, entretanto, não se refere apenas ao trabalhador: ela se espraia e atinge a todos.  

Nesse sentido, também às empresas urgem a modernização e o domínio das tecnologias, 

indispensáveis para que possam continuar garantindo a satisfação de seus clientes com rapidez e 

eficácia.  

 

Se mudanças tão profundas têm ocorrido no mercado de trabalho e atingem a tudo e a todos, 

logicamente o setor educacional tem procurado amoldar-se, o mais rápido possível, a essas novidades.  

 

Atento à nova ordem do mercado de trabalho, antes explicitada, o Centro Universitário Toledo busca 

garantir em seus cursos a marca da modernidade, da adaptabilidade do egresso às condições de oferta. 

Sendo o Centro Universitário Toledo uma instituição que considera o ensino de graduação como sua 

finalidade principal, desenvolve ações para a permanente atualização dos currículos e dos conteúdos 

programáticos dos cursos, assim como das metodologias de ensino e dos recursos de apoio didático 

pedagógico, com vistas a oferecer às comunidades interna e externa oportunidades de constante 

interação com os avanços científicos e tecnológicos.  

 

As atividades educacionais no ensino da graduação proporcionam meios e recursos para que o 

educando possa desenvolver-se como sujeito do processo educacional. Nos programas de ensino os 
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objetivos específicos são: a formação do profissional qualificado, a par das necessidades fundamentais 

de preparação para a cidadania; a sua ação deverá estar impregnada de ensinamentos e orientações 

para ser um cidadão ativo e participante na sua comunidade; o ensino crítico e competente deverá 

levar o educando ao seu pleno desenvolvimento intelectual, técnico e científico.  

 

Na Instituição, o projeto pedagógico é reformulado a partir dos resultados apurados no processo de 

autoavaliação e avaliação das condições de oferta, criando condições para a formação de profissionais 

com características de adaptabilidade ao processo de contínua mutação no panorama socioeconômico 

das nações, com espírito inovador e empreendedor.  

 

A expansão acadêmica da Instituição se orienta no sentido de criar cursos que respondam às 

necessidades da sociedade e mantenham elevado padrão de qualidade, organizados segundo as 

concepções filosóficas da Instituição, observando os seguintes critérios:  

• compatibilidade dos objetivos do curso com as prioridades e metas do planejamento global 

do Centro Universitário Toledo;  

• atendimento ao mercado de trabalho regional e ao projeto pedagógico institucional;  

• atendimento às necessidades e expectativas da comunidade;  

• existência de recursos orçamentários alocados para o empreendimento; e  

• seleção de docentes com a titulação exigida pelos padrões de qualidade estabelecidos pelo 

Ministério da Educação.  

 

Para o período de abrangência do PDI, a Instituição pretende implantar cursos de graduação presencial 

demandados pela sociedade e/ou destinados a fortalecer a densidade educacional do Centro 

Universitário Toledo.  

  

  GRADUAÇÃO PRESENCIAL    

Curso  Modalidade  Vagas  Turno  Ano previsto  

Enfermagem  Bacharelado  100  Diurno/noturno  2020  

Zootecnia  Bacharelado  100  Diurno/noturno  2021  

Medicina Veterinária  Bacharelado  100  Diurno/noturno  2020  
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Odontologia  Bacharelado  100  Diurno/noturno  2021  

    

3.2 Cursos de graduação a distância  

O Centro Universitário Toledo, com base no planejamento estratégico estabelecido, formalizou pedido 

de credenciamento para oferta de cursos na modalidade de Educação a Distância.   

 

Inicialmente serão oferecidos cursos na sede e em mais 3 (três) polos: Penápolis, Auriflama  e Três 

Lagos.  

A operação de EAD do UNITOLEDO contará com uma equipe multidisciplinar de profissionais que 

atuará na sede, além das equipes de docentes dos cursos a distância, bem como a equipe 

multidisciplinar dos polos de EAD. Esta equipe estará permanentemente sendo capacitada, para 

atender as demandas dos cursos oferecidos.  

 

Além da equipe padrão, serão formadas equipes para cada novo curso a distância que será oferecido 

composto por  profissionais graduados nas áreas dos cursos com competência nas disciplinas nas quais 

desenvolverão atividades de tutoria.  

 

Será aprimorado e expandido o programa de formação docente para educação online, visando 

capacitar todos os docentes envolvidos na operação de EAD e realizar um constante acompanhamento 

dessa equipe.   

Para o período de abrangência do PDI, a Instituição pretende implantar os seguintes cursos de 

graduação na modalidade EAD:  

GRADUAÇÃO EAD    

Curso  Modalidade  Vagas  Ano previsto  

Gestão de Recursos Humanos  CST  400 (100 por polo)  2017  

Pedagogia  Licenciatura  400 (100 por polo)  2018  

Administração  Bacharelado  400 (100 por polo)  2018  

Serviço Social  Bacharelado  400 (100 por polo)  2018  
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Tecnologia em Análise e  

Desenvolvimento de Sistemas  

CST  400 (100 por polo)  2018  

Engenharia de Produção  Bacharelado  400 (100 por polo)  2019  

História  Licenciatura  400 (100 por polo)  2019  

Tecnologia em Processos Gerenciais  CST  400 (100 por polo)  2019  

Ciências Contábeis  Bacharelado  400 (100 por polo)  2020  

Matemática  Licenciatura  400 (100 por polo)  2020  

Geografia  Licenciatura  400 (100 por polo)  2021  

Tecnologia em Marketing  CST  400 (100 por polo)  2021  

Tecnologia em Gestão Financeira  CST  400 (100 por polo)  2021  

Engenharia Ambiental  Bacharelado  400 (100 por polo)  2021  

  

3.3 Pós-graduação   

A pós-graduação no UNITOLEDO fundamenta-se num planejamento de desenvolvimento baseado em 

três pilares básicos: a expansão, a qualidade e a diversificação. Sobre esta base foram estabelecidos 

três objetivos gerais para os próximos anos:  

• expandir em quantidade as atividades através da manutenção dos cursos já implantados, da 

implantação de novos cursos e do ensino a distância, considerando a diversificação de cursos 

e áreas;  

• aprimorar a qualidade das atividades através da implantação do sistema de avaliação global, 

respeitando os critérios estabelecidos pela CAPES;  

• desenvolver a infra-estrutura necessária através da ampliação do espaço físico, dos recursos 

humanos e tecnológicos.  

  

3.3.1 Pós-graduação lato-sensu presencial  
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PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU PRESENCIAL   

Curso  Carga horária  Vagas  Ano previsto  

Docência e Tutoria em Educação a Distância  360 h  100  2018  

Direito Constitucional e Tributário  360 h  100  2018  

Arquitetura e Cidade: Arte, Técnica e  

Sustentabilidade  

360 h  100  2019  

Métodos e Práticas Diferenciadas na Docência 

da  

Educação Infantil e do Ensino Fundamental  

360 h  100  2019  

História e Cultura  360 h  100  2019  

Microbiologia  360 h  100  2019  

Engenharia de Segurança do Trabalho  620 h  100  2019  

Fisioterapia Dermatofuncional  360 h  100  2020  

Cosmetologia Aplicada à Estética  360 h  100  2020  

Negócios em Gastronomia  360 h  100  2021  

   

3.3.2 Pós-graduação lato-sensu a distância  

 

 PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU A DISTÂNCIA   

Curso   Carga horária  Vagas  Ano previsto  

Direito Penal e Processual Penal  360 h  400 (100 polo)  2018  

Direito Civil e Processual Civil  360 h  400 (100 polo)  2018  

Direito do Trabalho e Previdência Social  360 h  400 (100 polo)  2018  
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Docência no Ensino Técnico e Superior  540 h  400 (100 polo)  2018  

Fisiologia e Performance do Exercício 

Físico  

360 h  400 (100 polo)  2018  

Nutrição Clínica, Metabolismo e Terapia  

Nutricional  

360 h  400 (100 polo)  2018  

Nutrição Esportiva  360 h  400 (100 polo)  2018  

Gestão Contábil e Controladoria  360 h  400 (100 polo)  2018  

Gestão Empresarial  360 h  400 (100 polo)  2018  

Inteligência de Mercado  360 h  400 (100 polo)  2018  

Marketing e Comunicação  360 h  400 (100 polo)  2018  

Gestão de Recursos Humanos e 

Psicologia  

Organizacional  

360 h  400 (100 polo)  2018  

Docência e Tutoria em Educação a 

Distância  

360 h  400 (100 polo)  2018  

Direito Constitucional e Tributário  360 h  400 (100 polo)  2018  

Arquitetura e Cidade: Arte, Técnica e  

Sustentabilidade  

360 h  400 (100 polo)  2019  

Métodos e Práticas Diferenciadas na 

Docência da  

Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental  

360 h  400 (100 polo)  2019  

História e Cultura  360 h  400 (100 polo)  2019  

Microbiologia  360 h  400 (100 polo)  2019  

Engenharia de Segurança do Trabalho  620 h  400 (100 polo)  2019  

Fisioterapia Dermatofuncional  360 h  400 (100 polo)  2020  



102  

  

Cosmetologia Aplicada à Estética  360 h  400 (100 polo)  2020  

Negócios em Gastronomia  360 h  400 (100 polo)  2021  

Direito Constitucional e Tributário  360 h  400 (100 polo)  2021  

 

 

3.4 Campi e cursos fora da sede  

Conforme projeto de credenciamento do Centro Universitário Toledo para a educação a distância 

(EAD), está previsto, em uma primeira etapa a oferta de 400 vagas para o Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão de Recursos Humanos. A Instituição pretende oferecer o EAD nas seguintes localidades: - 

Araçatuba/SP – sede, polo de Penápolis/SP, polo de Auriflama/SP e polo de Três Lagoas/MS.  

  

 

IV. PERFIL DO CORPO DOCENTE  

 

4.1. Requisitos de titulação e experiência profissional do corpo docente  

 

A carreira docente, em suas alternativas, será composta pelas seguintes categorias: Professor 

Assistente I e II; Professor Adjunto I, II e III;  Professor Titular.  

 

O enquadramento do docente na carreira dar-se-á mediante documentação comprobatória, 

respeitando os pré-requisitos estabelecidos nas categorias funcionais.   

 

Em relação a titulação exige-se titulação obtida em programa de pós-graduação stricto sensu para as 

categorias de Professor Titular e Professor Adjunto. Para o Professor Assistente exige-se certificado de 

conclusão de curso de pós-graduação "lato sensu".  

 

A experiência docente no magistério do ensino superior é exigida para a progressão de categoria. A 

experiência profissional é requisito solicitado no processo seleção do professor, devendo a mesma 

estar vinculada à disciplina.  
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4.2. Critérios de seleção e contratação de professores  

 

O quadro docente, responsável por tarefas inerentes às funções ligadas ao ensino, à iniciação científica 

e à extensão dos cursos oferecidos será constituído de professores que, além de reunirem qualidades 

de educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores explicitados 

nos ordenamentos institucionais e as decisões dos órgãos deliberativos e executivos.   

 

A seleção e a contratação do professor buscarão atender as necessidades da Instituição e em 

conformidade com as exigências legais no que diz respeito à titulação.  

 

A contratação de docente será realizada mediante processo de seleção, com a participação de um 

representante da Reitoria, Coordenador do Curso e docente designado da área de contratação.  

 

São critérios de seleção:  

- análise de currículo do candidato com destaque para a titulação acadêmica e produção científica;  

- tempo de serviço em docência no magistério do ensino superior;  

- tempo de experiência profissional vinculada à disciplina e à modalidade;   

- avaliação geral da qualificação científica, literária, filosófica ou artística;  

- entrevista com a comissão de seleção;  

- prova didática, composta de aula sobre assunto determinado pela comissão.  

  

4.3. Políticas de Qualificação e plano de carreira do corpo docente  

 

Os professores selecionados são admitidos na forma prevista no Regimento e no Plano de Carreira 

Docente.  

 

A Instituição desenvolve uma Política de Capacitação Docente de forma a contemplar as seguintes 

possibilidades:  

I. bolsas ou auxílios para cursos de aperfeiçoamento, especialização, treinamento ou para 

participação em projetos específicos de produção científica, técnica ou cultural, aprovados pelo 

Colegiado de Curso, nos termos da política de capacitação aprovada institucionalmente;    

II. auxílio para participação em congressos, jornadas, mesas redondas e encontros de caráter 

científico, cultural ou artístico, tanto de caráter nacional como internacional;   
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III. formas de interação com organismos financiadores de projetos e pesquisas, nacionais e 

internacionais;    

IV. programas de cooperação com outras entidades e formas de intercâmbio inerentes às 

atividades de extensão e pós-graduação;   

V. cursos de mestrado ou doutorado, excepcionalmente, em áreas onde haja escassez de 

mestres e doutores na região;  

VI. capacitação continuada coordenada pelo NIFA - Núcleo de Inovação e Formação 

Acadêmica e Administrativa.  

No que tange ao professor de Libras, a IES conta com profissional pós-graduado na área, sendo que 

este é inserido nas demais atividades institucionais de qualificação do corpo docente e tem os mesmos 

incentivos, progressões e vantagens constantes no Plano de Capacitação Docente e no Plano de 

Carreira da IES.  

A Política de Capacitação Docente está regulamentada no próprio Plano de Carreira Docente e demais 

documentos que tratam de sua implementação.  

  

4.4. Regime de trabalho e procedimentos de substituição eventual de professores  

 

Para fins de atendimento dos requisitos do Centro Universitário, os docentes são enquadrados em:  

I Regime de Tempo Integral, é professor contratado por 40 horas sendo o máximo 50% da jornada de 

trabalho destinada às aula e as demais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

planejamento, avaliação e outras atividades acadêmicas.   

II Regime de Tempo Parcial: docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de trabalho, nelas 

reservados pelo menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de 

alunos.  

III Regime horista, é professor contratado exclusivamente para ministrar aulas.  

 

A IES atende aos requisitos legais relativos à exigência de 1/5 do quadro docente estar enquadrado no 

regime de tempo integral.  

 

As substituições eventuais de docente são realizadas por membros do corpo docente que ministram 

as mesmas disciplinas ou tenham qualificação para ministrá-las. Em casos em que o período é 

estendido, contrata-se novo docente por período determinado.  
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4.5. Cronograma de expansão do corpo docente  

ANOS  DOUTOR  MESTRE  ESPECIALISTA  INTEGRAL  PARCIAL  HORISTA  TOTAL  

2017  21  92  48  33  78  50  161  

2018  27  111  34  36  85  51  172  

2019  36  116  27  39  93  47  179  

2020  54  108  18  40  87  53  180  

2021  93  83  09  40  90  55  185  

   

A IES planeja um aumento de 15% do corpo docente, além de ampliação das jornadas parciais e 

integrais que possibilitarão otimização das contrações já existentes, oferecendo, dessa forma, maiores 

possibilidades de atuação dos professores que pertencem ao quadro atual da IES.  

 

 

O modelo de expansão projetado é suficiente para o atendimento dos cursos previstos e da legislação 

no que tange aos percentuais mínimos relativos à titulação e jornada de trabalho.  

  

  

V. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E TUTORIAL  

 

As atividades de natureza administrativa e tutorial são desempenhadas na Instituição pelo corpo 

técnico administrativo e tutorial.  

 

A admissão do corpo técnico-administrativo e tutorial é realizada de acordo com a demanda da 

instituição, mediante abertura de vaga, seja por necessidade de aumento de quadro ou vacância do 

cargo. O processo de contratação envolve a forma de recrutamento - que pode ser interno, externo 

ou misto; a construção do perfil da vaga (com as habilidades e competências necessárias, atividades a 

serem desenvolvidas, horário, local, etc) e divulgação da vaga -, a etapa da seleção – que envolve 

análise de currículo e entrevista individual.  

 

O setor responsável pelo recrutamento e seleção de pessoal é o Departamento de Pessoal com a 

participação do gestor do setor requisitante.  

  

5.1 Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo  
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5.2 Política de Capacitação do Corpo Técnico-administrativo e tutorial  

A Instituição desenvolve uma Política de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo e tutorial de 

forma a contemplar as seguintes possibilidades:  

I. bolsas ou auxílios para cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização, treinamento, 

aprovados pelo departamento de recursos humanos, com base na política interna (consubstanciada 

no plano de carreira e demais instrumentos), previsão orçamentária e convenção coletiva de trabalho;    

II. auxílio para participação em cursos, treinamentos, congressos, jornadas, mesas redondas e 

encontros específicos da área, aprovados pelo departamento de recursos humanos, nos termos da 

política interna;   

VI. capacitação continuada coordenada pelo NIFA - Núcleo de Inovação e Formação Acadêmica e 

Administrativa;  

A Política de Capacitação do Corpo Técnico-Administrativo está regulamentada no próprio Plano de 

Carreira e demais documentos que tratam de sua implementação.  

  

  

VI. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES  

6.1. Estrutura organizacional com as instâncias de decisão  

 

Para o Centro Universitário, um modelo organizacional coerente com os seus princípios e suas 

finalidades deve ser aquele capaz de representar a sua estrutura e as suas relações funcionais, 

revelando um alto grau de co-participação, com vistas à integração da pessoa à instituição, seja nos 

colegiados, seja na comunidade.  

 

A estrutura organizacional adotada evidencia um conjunto de elementos que interagem 

continuadamente, formando um todo sinérgico e mantendo-se em permanente interdependência, 

orientado por objetivos pré-definidos, permitindo o sentido de instituição universitária e não de 

partes, e de unidade na universalidade de atividades e na diversidade do pensamento.  
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Um elemento presente no modelo de organização adotado pelo Centro Universitário Toledo é o de 

colegiado como característica organizacional que visa propiciar um amplo nível de participação no 

processo de tomada de decisões, dentro de suas competências. A organização colegiada é inerente à 

próprio natureza das instituições universitárias, estando presente ao nível de cursos e da própria 

instituição como um todo. Estes colegiados estão constituídos segundo critérios de 

representatividade, descritos no Estatuto da Instituição, que asseguram a adoção dos princípios de  

democracia, da participação e da co-responsabilidade, norteadores da vida universitária.  

 

As características do modelo organizacional adotado pelo Centro Universitário Toledo são as seguintes:  

• os órgãos da administração superior correspondem ao Conselho Universitário e o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como a Reitoria. No nível deliberativo superior, o Conselho 

Universitário, de natureza recursal, delibera sobre as áreas meio, e o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, que delibera sobre as áreas fins;  

• as atividades de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas pelos cursos com apoio da 

Coordenadoria de Curso e sob deliberação do Colegiado de Curso;  

• os órgãos suplementares apoiam, auxiliam e prestam assistência técnica ao ensino, à pesquisa, 

à extensão e à administração.  

A racionalidade da organização e funcionamento, com plena utilização dos recursos materiais e 

humanos, estão presentes no modelo organizacional adotado pela Instituição.  

  

6.2. Organograma institucional e acadêmico  
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6.3. Órgãos Colegiados: competências e composição  

 

6.3.1. Órgãos da Administração Superior  

I - Órgãos da Administração Superior  

a) Conselho Universitário – CONSU  

b) Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE  

c) Reitoria  

 

O Conselho Universitário - CONSU, órgão superior máximo em matéria normativa, deliberativa, 

recursal e consultiva é constituído:  

I pelo Reitor, seu presidente;   

II pelos Pró-Reitores;  

III por  2 (dois) Coordenadores de Curso;  

IV por 2 (dois) representantes do corpo docente, respectivamente, da graduação e da pós-graduação;   

V por 1 (um) representante do corpo discente;   

VI por 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo;   

VII por 2 (dois) representantes da Mantenedora, por ela indicados;  

VIII pelo Secretário Geral; e  

IX por 1 (um) representante da comunidade.  

 

Os representantes relativos aos incisos VII, VIII e X serão indicados por seus pares, em lista tríplice, e 

escolhidos pelo Reitor.  

 

O representante do corpo discente será indicado pelo órgão de representação estudantil, eleito na 

forma da legislação vigente.  

 

O mandato dos representantes referidos aos incisos de VII a XIII tem a duração de 1 (um) ano, podendo 

ser reconduzido.  

 

O representante da comunidade será indicado pelo Reitor, dentre os integrantes de entidades 

representativas da comunidade, aprovadas pelo Conselho Universitário, credenciadas pelo 

UNITOLEDO.  
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Compete ao CONSU:  

I provar a política geral do UNITOLEDO e seu Plano de Desenvolvimento Institucional, bem como os 

programas de investimento, de acordo com os instrumentos e os recursos disponíveis;  

II aprovar as alterações  deste Estatuto e do Regimento Geral;  

III propor e aprovar o seu regulamento e dos demais órgãos do Centro Universitário;   

IV deliberar sobre matéria de interesse geral do UNITOLEDO, ressalvada a competência atribuída a outros 

órgãos;   

V criar, desmembrar, incorporar ou extinguir cursos sequenciais e graduação, em sua sede, 

pósgraduação “lato e stricto sensu”, programas e serviços, por proposta do CONSEPE;    

VI fixar o número de vagas iniciais dos novos cursos e alterar o número de vagas dos existentes, ouvido 

o CONSEPE, obedecida a legislação vigente;  

VII  exercer o poder disciplinar originariamente e em grau de recurso;  

VIII apreciar e aprovar a outorga de títulos honoríficos, de benemerência e a criação de prêmios, por 

proposta do Reitor;  

IX decidir recursos apresentados de conformidade com a legislação, com este Estatuto e com o 

Regimento Geral do UNITOLEDO;  

X examinar e aprovar o Plano Anual de Atividades do UNITOLEDO, proposto pelo Reitor, encaminhando  

à aprovação da Mantenedora;  

XI -aprovar os planos de carreira do corpo docente e do corpo técnico administrativo;  

XII  Apreciar atos do Reitor, praticados “ad referendum” do CONSU;  

XIII deliberar sobre intervenção nos órgãos do UNITOLEDO, esgotadas as vias ordinárias, e após processo 

interno disciplinar;   

XIV exercer qualquer poder deliberativo e consultivo, e outras competências atribuídas pela 

legislação, por este Estatuto e pelo Regimento Geral; e  

XV -decidir os casos omissos do presente Estatuto e do Regimento Geral.  

 

 

O CONSEPE, o órgão superior consultivo e deliberativo, em matéria de ensino, pesquisa e extensão, é 

constituído:  

I. pelo Reitor, seu presidente;  

II. pelos Pró-reitores;  

III. por 3 (três) representantes dos Coordenadores de Curso;   

IV. por 2 (dois) representantes do corpo docente, respectivamente da graduação e da pós-

graduação;  

V. por 1 (um) representante do corpo discente; e  

VI. por 2 (dois) representantes da Mantenedora, por ela indicados.  
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Os representantes relativos aos incisos VII e VIII serão indicados por seus pares, em lista quádrupla e 

tríplice, respectivamente, e escolhidos pelos Reitor.  

 

O representante do corpo discente será indicado pelo órgão de representação estudantil, eleito na forma 

da legislação.  

O mandato dos representantes referidos nos incisos de VII a X tem a duração de 1 (um) ano, podendo ser 

reconduzido.  

 

Compete ao CONSEPE:  

I - elaborar e submeter à aprovação do CONSU o seu próprio regulamento, bem como as alterações 

posteriores;   

II - determinar as diretrizes do Ensino, da Pesquisa e da Extensão;  

III estabelecer normas complementares às do Regimento Geral sobre processo seletivo, currículos e 

programas, matrículas, transferências, rendimento escolar, aproveitamento de estudos, normas de 

pesquisa e extensão, além de outras matérias da sua competência;   

IV -aprovar a estrutura curricular dos cursos sequenciais de formação específica, de graduação e 

pósgraduação, bem como as alterações;   

V - aprovar o calendário acadêmico do UNITOLEDO;  

VI -aprovar, no âmbito de sua competência,  normas e regulamentos propostos pelas Coordenações e 

demais órgãos colegiados;  

VII -propor ao CONSU a criação, desmembramento, incorporação ou extinção de cursos sequenciais, 

graduação, pós-graduação, programas e serviços;  

VIII -expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos;  

IX -decidir sobre proposta, indicação ou representação, em assuntos de sua área de atuação;   

X - deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre matéria de sua competência, explícita ou 

implicitamente prevista neste Estatuto, no Regimento Geral e no seu regulamento; e  

XI -manifestar-se sobre a política, as diretrizes e as normas de avaliação da qualidade de ensino, do 

desempenho docente e da relevância das atividades de pesquisa e de extensão.  

 

As decisões dos órgãos colegiados superiores são formalizadas por Resoluções subscritas pelo seu 

presidente.  
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Os órgãos colegiados superiores poderão contar com comissões permanentes, definidas em regulamento 

próprio aprovado pelo CONSU.  

 

A Reitoria, órgão executivo superior do UNITOLEDO, é exercida pelo Reitor, de livre escolha e nomeação 

da Mantenedora, com mandato de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzido.   

 

A Reitoria é constituída pelo Reitor e Pró-Reitores, sendo estes designados pelo Reitor. Nas faltas ou 

impedimentos do Reitor, este será substituído por um dos Pró-Reitores, designado por ele.   

 

São atribuições do Reitor:  

I - representar o UNITOLEDO junto as pessoas e instituições públicas ou privadas;  

II - representar o UNITOLEDO, interna e externa, ativa e passivamente, em juízo e fora dele, no âmbito 

de suas atribuições;  

III -convocar e presidir as reuniões do CONSU e do CONSEPE , com direito a voz e voto, inclusive o de 

qualidade;  

IV -presidir qualquer reunião de natureza acadêmica ou administrativa a que esteja presente, com 

direito a voz;  

V - coordenar a elaboração do Plano Anual de Atividades e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

do UNITOLEDO, submetendo-o à aprovação do CONSU e da Mantenedora;  

VI coordenar a elaboração do Relatório Anual, encaminhando-o, se for o caso, aos órgãos competentes 

do Ministério da Educação, depois de apreciado pelo CONSU;  

VII -exercer o direito de pedir reexame, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sobre decisões dos órgãos 

colegiados superiores, convocando para o prazo máximo de 5 (cinco) dias o respectivo colegiado, para 

conhecer as razões do pedido de reexame;  

VIII -supervisionar as atividades de coordenação executiva do UNITOLEDO, podendo delegar 

competência;  

IX -encaminhar aos colegiados competentes do UNITOLEDO representações, reclamações ou recursos 

de professores, alunos e funcionários;  

X - designar, e dar posse aos Pró-Reitores e Coordenadores;  

XI -delegar atribuições aos Pró-Reitores e a outros dirigentes do UNITOLEDO;  

XII -executar o orçamento anual aprovado, e submeter aos órgãos competentes a prestação de contas 

anuais;  

XIII -baixar atos, em circunstâncias especiais, "ad referendum" dos órgãos colegiados;  
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XIV -firmar convênios e acordos no país e no exterior;  

XV -autorizar previamente as publicações que envolvam responsabilidade do UNITOLEDO;  

XVI -zelar pela manutenção da ordem e da disciplina no UNITOLEDO, aplicando penalidades no âmbito de 

sua competência;  

XVII propor ao CONSU a concessão de títulos honoríficos, de benemerência e criação de prêmios;   

XVIII estabelecer condições para que o relacionamento do Centro Universitário com a Mantenedora 

seja harmônico;  

XIX praticar todos os demais atos que decorram, implícita ou explicitamente, de suas atribuições 

previstas em lei, neste Estatuto e no Regimento Geral do UNITOLEDO;   

XX -conferir graus, expedir diplomas e títulos profissionais;  

XXI decidir os casos de natureza urgente ou que impliquem matéria omissa ou duvidosa, do 

Regimento Geral, “ad referendum" do colegiado competente; e  

XXII cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Geral, da legislação e as 

decisões dos colegiados superiores.  

 

Ao Reitor compete organizar outros serviços que visem atender as necessidades gerais do UNITOLEDO, 

em especial: nomear comissões ou pessoas, em caráter permanente ou temporário para estudo de 

assuntos ou encaminhamento de questões específicas.  

 

As decisões do Reitor são formalizadas por Atos Especiais.  

  

6.3.2. Órgãos de Administração Acadêmica  

II  Órgãos de Administração Acadêmica  

a) Órgão Deliberativo: Colegiado de Curso  

b) Órgão Executivo: Coordenação de Curso  

 

A constituição e competência dos órgãos da Administração Acadêmica são disciplinados pelo Regimento 

Geral da Instituição  

 

A coordenação didática de cada curso está a cargo de um Colegiado de Curso, constituído de 5 (cinco) 

membros, sendo 3 (três) membros do corpo docente indicados por seus pares, o Coordenador do Curso, 

que o preside, e um representante do corpo discente.  
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Os docentes terão mandato de 1 (um) ano, com direito a recondução e serão nomeados pelo Reitor. 

O representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares, para mandato 

de 1(um) ano,  com direito a uma recondução.  

 

Ao Colegiado de Curso compete:  

I. aprovar o projeto pedagógico do curso tendo como referência o Projeto Pedagógico 

Institucional, definindo-lhe a concepção, os objetivos do curso, o perfil profissiográfico 

pretendido,  submetendo-o aos órgãos colegiados superiores competentes para aprovação;  

II. propor alterações no projeto pedagógico do curso, bem como na estrutura curricular, 

submetendo-as  à aprovação dos órgãos colegiados superiores competentes;  

III. aprovar programas das disciplinas do curso;  

IV. promover a avaliação do curso de forma integrada ao processo de avaliação institucional;  

V. incentivar a realização de programas e atividades de ensino, pesquisa e extensão em sua área 

de conhecimento;  

VI. definir instrumentos complementares de avaliação das disciplinas e das atividades práticas de 

estágio supervisionado, projeto-experimental, e outras do mesmo gênero, constantes da 

estrutura curricular que lhes são afetas;  

VII. manifestar, quando solicitado, sobre aceitação de matrículas de alunos transferidos, após 

processo seletivo, de acordo com a legislação vigente e as normas emanadas do CONSEPE;  

VIII. decidir sobre aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de disciplinas;  

IX. emitir parecer sobre a continuidade de estudos por alunos em abandono e outros assuntos que 

lhe forem submetidos;  

X. colaborar com os demais órgãos do Centro Universitário, no âmbito de sua atuação;  

XI. avaliar programas de monitoria, conforme normas aprovadas pelo órgão colegiado superior; XII. 

 propor a aquisição de acervo bibliográfico relacionado ao curso;  

XIII. propor, no âmbito do curso, a criação de cursos sequenciais, de pós-graduação lato  sensu, de 

extensão, aperfeiçoamento e outros, encaminhando-os ao órgão competente;  



 

115  

  

XIV. decidir, no âmbito de sua competência, recursos de natureza acadêmica; e  

XV. exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos órgãos superiores.   

XVI. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Geral, assim como as decisões emanadas dos 

órgãos superiores.  

A Coordenação de Curso é o órgão executivo que coordena, supervisiona e acompanha as atividades do 

respectivo Curso.  

 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador de Curso, designado pelo Reitor, indicado pelo 

Coordenador  Acadêmico, preferencialmente  dentre  os professores ligados às disciplinas profissionalizantes 

do curso, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. Os Coordenadores de Curso poderão 

acumular outras funções.  

 

Ao Coordenador de Curso compete:  

I.  convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso, com direito a voto, além do de qualidade; II. 

 representar o Curso perante as autoridades e órgãos do UNITOLEDO;  

III. supervisionar as atividades do curso, zelando pela sua qualidade, esta avaliada pelos parâmetros 

oficiais e por outros de interesse da Instituição;  

IV. acompanhar o processo de ensino/aprendizagem do curso, assegurando-se de que os professores 

utilizem metodologias que envolvam intensa participação dos alunos;  

V. estimular os alunos do curso que dirige a ampliar sua formação geral e instrumental através de 

disciplinas e cursos adicionais;  

VI. buscar envolver todos os alunos em projetos de iniciação científica e /ou na prática extensionista; VII. 

promover a integração interdisciplinar no curso;  

VIII. supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos programáticos, 

bem como a frequência dos docentes;  

IX. exercer o poder disciplinar, no âmbito do curso;  

X. decidir “ad referendum” do Colegiado do Curso, em casos de urgência ou emergência comprovados;  

XI. fornecer subsídios ao Pró-Reitor Acadêmico para a elaboração do calendário acadêmico do 

UNITOLEDO;  

XII. acompanhar os projetos de estágios curricular e extracurricular no âmbito do seu curso;  

XIII. decidir sobre pedidos de matrícula por transferência, aproveitamento de estudos e adaptações, 

encaminhando-os ao Colegiado de Curso, quando necessário;  

XIV. apresentar relatório anual das atividades do curso;  
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XV. participar dos processos de seleção, licença e dispensa de professores, nos termos estabelecidos por 

este Regimento Geral e pelo Plano de Carreira Docente do UNITOLEDO;   

XVI. cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Geral, assim como as decisões emanadas dos 

órgãos superiores.  

  

6.4. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas  

São órgãos de apoio às Atividades Acadêmicas: Biblioteca Central e Setoriais; Secretaria Executiva, Setor 

de Registros Acadêmicos e de Diplomas; Polo Tecnológico; Controladoria, Coordenações e Órgãos de 

Apoio ou de Assessoria.  

Os Órgãos de apoio às Atividades Acadêmicas ou Órgãos Suplementares integram a Reitoria.  

  

6.5. Autonomia da IES em relação à Mantenedora  

O Estatuto do Centro Universitário estabelece a autonomia da Instituição em relação à Mantenedora nos 

seguintes dispositivos:  

 

O UNITOLEDO goza de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didático-pedagógica, científica e 

disciplinar, na forma da Legislação Federal, deste Estatuto, do Regimento Geral e, no que couber, dos 

ordenamentos da Mantenedora.  

 

A autonomia administrativa compreende a competência para:   

I - elaborar e reformar o presente Estatuto e o Regimento Geral, para aprovação pela Mantenedora, no que 

for de sua competência, e encaminhar o Estatuto ao Conselho Nacional de Educação;   

II - aprovar a regulamentação de seus órgãos e serviços;  

III -dispor sobre o pessoal docente e técnico-administrativo, quanto ao provimento, estabelecendo direitos 

e deveres, com vistas ao desempenho das suas funções e competências; e  

IV -fixar e definir os objetivos da administração, acompanhar as avaliações de desenvolvimento dos seus 

serviços, e assegurar a manutenção dos bens e do patrimônio.   

 

A autonomia financeira compreende a competência para:  

I - administrar o patrimônio da Mantenedora colocado a seu serviço e utilizá-lo nos limites por ela 

fixados;  

II - aceitar subvenções, doações e legados, bem como buscar cooperação financeira mediante convênios 

com entidades nacionais e estrangeiras, públicas e privadas, de acordo com a legislação vigente, 

ouvida a Mantenedora; e  
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III -elaborar o orçamento anual, submetendo-o à aprovação da Mantenedora.   

  

  

VII. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES  

 

7.1 Formas de Acesso ao curso  

O Centro Universitário Toledo realiza Processo Seletivo Classificatório nos meses de janeiro, julho e outubro 

de cada ano.  

  

É permitida a inscrição de candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e ao 

candidato regularmente matriculado na 3ª série do Ensino Médio ou equivalente, denominado candidato 

regular.   

 

O Processo seletivo é composto de duas modalidades: Provas do Vestibular e Resultado do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM.  

 

O Processo Seletivo de Provas é realizado em etapa única constituindo-se de duas provas: redação em Língua 

Portuguesa e testes de múltipla escolha.   

 

A utilização do Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM dar-se-á por meio da apresentação 

do boletim de desempenho do candidato que participou do exame a partir do ano de 2010. São 

classificados os candidatos que apresentam no mínimo 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos no total 

da prova do ENEM e não tenham obtidos nota 0 (zero) na redação.  

 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes, poderão ser admitidos no curso candidatos 

portadores de diploma de curso superior devidamente registrado no MEC ou ainda alunos transferidos 

de outras Instituições de Ensino, observados os dispositivos legais que regem o assunto. Em ambos os 

casos, a admissão é feita mediante classificação em Processo Seletivo específico.  

  

7.2 Programas de apoio pedagógico e financeiro  

 

7.2.1. Acompanhamento Acadêmico e Pedagógico  

O Centro Universitário Toledo desenvolve ações voltadas para o atendimento, identificação, mediação e 

proposta de ações que visam solucionar situações que possam surgir no decorrer da vida acadêmica e 
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interferir no processo de desenvolvimento do discente. Busca-se a solução de problemas de 

aprendizagem a partir do encaminhamento a atividades de orientação relacionadas a questões 

situacionais que possam interferir no desenvolvimento pessoal e acadêmico do discente, orientação 

vocacional com o intuito de identificar habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo discente 

que escolhe a formação acadêmica em determinado curso, bem como o auxílio ao discente no sentido de 

contribuir para a superação de lacunas na sua formação - naquilo que estas possam ser prejudiciais ao 

seu desenvolvimento acadêmico - e, ainda, o contato com as coordenações dos cursos no sentido de 

apresentar demandas, coletar dados e propor ações de adaptação dos cursos às necessidades detectadas. 

A Coordenação de Curso respalda o atendimento ao discente, promovendo orientações e propondo ações 

de inclusão, atenção e assistência a serem prestadas pelos setores de atendimento e pelo próprio corpo 

docente do curso. O papel do docente é extremante importante, visto ser ele o grande mediador desse 

processo de detecção, encaminhamento e atendimento do discente.  

 

O acompanhamento acadêmico e pedagógico, portanto, é realizado de maneira regular e sistemática 

pelos docentes e coordenação de curso, essa última dispondo de recursos de tecnologia da informação 

para monitoramento e contato com os estudantes.  

 

Todavia, a Política de Atendimento ao Discente prevê a sistematização das formas de acompanhamento, 

com vistas a propor e implementar ações de atendimento às demandas acadêmicas. Assim, o Núcleo de 

Relacionamento Acadêmico – NRA é órgão responsável por tal tarefa.  

 

O NRA nasceu da consciência institucional de que o relacionamento com o estudante é chave para um acesso 

e uma permanência qualitativa no ensino superior.   

 

De maneira objetiva, o NRA ocupa-se de ações de atendimento e relacionamento que tem por finalidade 

dar apoio amplo ao estudante e ao egresso. Nessa perspectiva, suas ações estão direcionadas ao 

acolhimento, orientação e encaminhamento – ações que pressupõe postura receptiva, interessada, lúcida 

e consciente dos princípios que permeiam a ação institucional, bem como assertiva e eficiente. Todos os 

atendimentos iniciais são realizados pelo NRA que se responsabiliza pelos encaminhamentos, dos quais 

fazem parte:  

- Atendimento psicológico (psicopedagógico): a Instituição conta com psicólogo responsável pelos 

atendimentos psicopedagógicos, respeitando agendamento prévio e encaminhamento realizado pelo 

NRA;  
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- Orientação financeira e auxílio ao ingresso e permanência no Ensino Superior: são oferecidos 

serviços de orientação financeira (cuja responsabilidade é de um profissional da área de gestão que 

desenvolve atendimentos individuais e em grupos), além programas de apoio financeiro específicos, 

compostos pela política de bolsas e descontos, além dos convênios governamentais e política de 

emprego e estágio, esses últimos de responsabilidade do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI; - 

Acompanhamento do egresso, nos termos da política institucional;  

- Orientações acerca de trancamento, cancelamento e transferências; - Atividades de nivelamento, 

com anuência do coordenador de curso.  

 

Importante considerar que o Centro Universitário Toledo tem a responsabilidade de assegurar a inclusão 

de todos os estudantes vindos dos vários segmentos da sociedade, mediante um esforço sistemático de 

garantia de acesso, permanência e sucesso do corpo discente. Nesse esforço, o reconhecimento das 

diferenças para promoção da igualdade impõe-se como exigência básica. Baseada nesses pressupostos, a 

Instituição entende, ainda, que a Política de Atendimento ao Discente deve ser constantemente revisada, 

tendo em vista as constantes transformações pelas quais passa nossa sociedade, o que resulta em novas 

demandas e desafios para a Instituição.  

 

7.2.2. Bolsas Institucionais e Convênios  

 

Quanto ao apoio financeiro, o Centro Universitário Toledo dispõe de órgão específico denominado NAI – 

Núcleo de Atendimento Integrado para o desenvolvimento de tarefas dessa área.  

 

O papel do NAI é atender e orientar o discente em questões relativas aos encargos educacionais, bolsas 

de estudo, programas governamentais de financiamento, captação de vagas e oferta de estágio, captação 

de vagas e oferta de trabalho. Nesse sentido realiza a divulgação de prazos de inscrição, regulamentação, 

recepção de documentos e divulgação de resultados decorrentes dos programas governamentais.   

 

A Instituição mantém os seguintes convênios para concessão de bolsas e financiamento:  

1. PROUNI - Programa Universidade para Todos – destinado a discentes de baixa renda. Convênio com o 

governo federal.  

2. FIES – destinado a discentes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam 

regularmente matriculados em instituições não gratuitas, mediante convênio com o governo federal.  
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3. PROMUT – Programa Municipal Universidade para Todos – destina-se à concessão de bolsas de estudo 

parciais para estudantes de baixa renda matriculados em cursos presenciais de graduação em instituições 

de ensino superior da cidade de Araçatuba.  

 

O UNITOLEDO conta também com um programa de bolsa de estudos composta das seguintes modalidades:  

1. Bolsa Socioeconômica – destinada a discentes de baixa renda que não tenham sido contemplados por 

outros programas de apoio financeiro.  

2. Bolsa de Desempenho Acadêmico – destinada a discentes do curso de graduação com satisfatório grau 

de aproveitamento escolar.  

3. Bolsa de Iniciação Científica – destinada a discentes que participam de grupos de pesquisa, 

desenvolvendo iniciação científica.  

  

7.3 Estímulos à permanência (programa de nivelamento, atendimento psicopedagógico)  

O Centro Universitário Toledo conta com ações de estímulo à permanência e acompanhamento do 

discente, por meio da oferta de serviços de apoio psicopedagógico, orientação acadêmica e programas 

de nivelamento.  

 

O principal objetivo de tais ações é prestar atendimento ao discente da Instituição com vistas a contribuir 

para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando motivações, 

promovendo a integridade psicológica, realizando a orientação e os serviços de aconselhamento e 

assegurando a adaptação e inclusão de todos.   

 

Dentre as ações realizadas, destacam-se:  

• Programa de nivelamento;  

• Atendimento individualizado e em grupo com psicólogo;  

• Levantamento de demandas e estabelecimento de ações para identificação e proposições de solução;  

• Cursos de extensão voltados às necessidades dos ingressantes.  

  

7.3.1 Programa de Nivelamento  

A Instituição desenvolve programa de nivelamento voltado ao atendimento de alunos para auxiliá-los na 

superação das lacunas apresentadas. Dentro desta proposta, a construção de conhecimentos deve ir além 

de sua aplicação imediata, e sua aplicação deve diminuir as dificuldades que podem prejudicar o 

acompanhamento dos cursos, provocando o insucesso, o desestímulo e a evasão.   
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São diretrizes básicas da política de nivelamento:  

• criação e implementação de um programa de capacitação e nivelamento transversais de conteúdos de 

ensino médio de interesse dos cursos da instituição;  

• criação de programas de reforço acadêmico para os estudantes acompanharem os conteúdos passados 

em sala de aula com mais facilidade, assim como incentivar e ajudar a melhorar o desempenho 

acadêmicos dos alunos ao longo do semestre 

• oferta de cursos de nivelamento transversais de conteúdos em que os acadêmicos apresentem 

dificuldades;  

• grupos de estudo e atendimento realizados por alunos monitores da disciplina em que foi identificada 

a defasagem;  

• oferta de espaços na Instituição para estudo individual ou em grupo.  

  

7.3.2 Programa de Atendimento Psicopedagógico  

O serviço de apoio psicopedagógico tem como objetivo a promoção do engajamento do aluno e seu sucesso 

acadêmico. Nesse sentido, busca promover:  

• Conscientização do aluno, no tocante à sua realidade universitária e a realidade sócio profissional;   

• Adaptação e facilitação para o aluno na descoberta e potencialização de seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes;   

• Motivação do aluno para transformar dificuldades/obstáculos em desafios que propiciarão o seu 

crescimento como pessoa e como profissional;   

• Dar suporte ao aluno para estabelecer suas metas pessoais e de socialização, facilitando sua 

realização integral e o alcance dos seus objetivos de vida, com ênfase no aspecto profissional.   

  

7.4 Organização estudantil (espaço para participação e convivência estudantil)  

O corpo discente tem representação com direito a voz e voto nos órgãos colegiados, de conformidade com os 

preceitos estabelecidos na lei, no Estatuto e no Regimento Geral do UNITOLEDO.  

 

São reconhecidos como órgãos representativos do corpo discente do UNITOLEDO os Diretórios Acadêmicos, 

com Estatutos próprios aprovados nos termos da lei.  

 

Os Diretórios Acadêmicos ocupam espaços físicos internos do Centro Universitário, onde mantém suas sedes.  
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7.5 Acompanhamento dos egressos  

O Centro Universitário Toledo conta com Política de Acompanhamento de Egressos.  

Dentre as ações desenvolvidas, destaca-se:  

• cadastramento dos egressos;  

• divulgação e incentivo à participação do egresso em eventos, jornadas, seminários, fóruns, semanas 

acadêmicas, cursos de extensão e pós-graduação “lato e stricto sensu”;  

• existência de programas de bolsas de estudos ao discente concluinte de graduação, para ingresso na pós-

graduação;  

• incentivo à divulgação e publicação dos trabalhos acadêmico-científicos;  

• bolsa de estudo em curso de pós-graduação “lato sensu” a discente contemplado com mérito acadêmico2 

na graduação;  

• acompanhamento da trajetória profissional;   

• acompanhamento da continuidade na vida acadêmica;  

• aplicação de instrumentos de coleta de dados visando conhecer a opinião do egresso sobre a formação 

recebida, com base nos resultados de ocupação/empregabilidade;  

• criação de oportunidades de formação continuada;   

• participação do egresso na avaliação institucional do UNITOLEDO;  

• acompanhamento da situação do egresso quanto ao índice de ocupação na cidade e região, e a relação 

entre a ocupação e a formação profissional recebida;  

• existência de mecanismos para conhecer a opinião dos setores econômicos sobre o egresso da  

Instituição.  

   

  

VIII. INFRAESTRUTURA  

 

8.1 Infraestrutura Física  

 

8.1.1 infraestrutura existente  

 Quantidade Área (M²) 

Área de lazer 03 3.800 

 
2 Diploma oferecido ao discente que apresenta excelente desempenho e aplicação no transcorrer do curso.  
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Auditório 01 367,07 

Banheiros 31 682,8 

Biblioteca 02 825 

Instal. Administrativas  17 207,59 

Laboratórios  22 675,57 

Salas de aula  12 1.067,61 

Salas de Coordenação  65 6.027,84 

Salas de Docentes  04 149,71 

Outros         1.470,81 

  

8.1.2 Demonstrativo de área para expansão física  

Localização  Quadra  Área do terreno m² Área construída m² 

Rua Antonio Afonso de Toledo, 595   22 

23 

14.080,00 9.474,60 

Rua Antonio Afonso de Toledo, s/n   24 3.466,25 4.954,87 

Rua Rio de Janeiro, s/n   24 1.280,00  

Rua Antonio Afonso de Toledo, s/n   24 375,00 63,75  

Rua Minas Gerais, s/n   24 400,00 

400,00 

 

Rua São Marcos, s/n   24 330,00 

330,00 

330,00 

330,00 

375,00 

 

 31 375,00 

330,00 

330,00 

330,00 

 

Rua Rio de Janeiro  31 400,00 

400,00 
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Av. da Saudade  - 121.000,00  

Subtotal  - 144.925,00 14.429,47 

Área de Terreno Disponível    133.770,61 

  

8.2. Infraestrutura Acadêmica  

8.2.1. Laboratórios de Informática  

8.2.1.1 Laboratórios existentes  

  

LABORATÓRIO   UNIDADE  PRÉDIO  EQUIPAMENTOS  

Sala de Pesquisa  1   II  48  

Laboratório de Informática 2  1   II  48  

Laboratório de Informática 3  1   II  48  

Laboratório de Informática 4  1   II  40  

Laboratório de Informática 5  1   II  40  

Laboratório de Informática  2   I  20  

Laboratório Móvel  1   -  96  

 

Os laboratórios de Informática contam com projetores multimídia e sistema de som.  

  

8.2.2. Laboratórios Específicos  

8.2.2.1 Laboratórios existentes  

  

 Unidade 1  

Prédio I  Núcleo de Prática Jurídica  

Prédio 

II  
Laboratório TV, Rádio e Fotografia  

Prédio 

II  
Laboratório de Análises Clínicas  

Prédio 

II  
Laboratório de Inovação Acadêmica  
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Prédio 

III  
Laboratório de Técnicas Dietéticas  

Prédio 

III  
Laboratório de Gastronomia  

Prédio 

III  
Ateliê de Costura e Modelagem/Práticas Produtivas I  

Prédio 

III  
Laboratório Multidisciplinar  

Prédio 

III  
Laboratório de Engenharia Elétrica/Eletrônica  

Prédio 

III  
Laboratório de Física/Modelagem e Simulação  

Prédio 

III  
Laboratório de Hidráulica, Mecânica de Fluídos e Fenômenos de Transporte/ 

Práticas Produtivas II  

Prédio 

III  
Laboratório de Materiais de Construção Mecânica/Materiais e Processos de 

Fabricação  

Prédio 

III  
Laboratório de Materiais, Técnicas de Construção, Topografia e Mecânica 

de Solos  

Unidade 2 

Prédio I  Laboratório de Anatomia e Biologia  

Prédio I  
Laboratório de Avaliação Física e Desportiva  

Prédio I  
Consultório de Nutrição 

Outros imóveis 

1  Clínica de Fisioterapia  

2  Escritório de Assistência Judiciária/CEJUSC  

  

8.2.2.2 Laboratórios programados  

  

Laboratório  Ano de instalação  Curso atendido  
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Área Agrícola Experimental  
2017 Engenharia Agronômica  

Laboratório de Estética e Cosmética  2017 CST em Estética e Cosmética  

Laboratório de Química  2018 Todos  

Consultório de Enfermagem 2020 Enfermagem 

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 2020 Enfermagem 

Farmácia  2019 Farmácia  

  

 8.2.3. Relação Equipamento /Discente  

Os alunos contam com 7 laboratórios móveis com cerca de 290 máquinas que atendem às necessidades 

institucionais e dos cursos em relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e 

velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e à adequação do espaço físico. Importa esclarecer que os 

laboratórios móveis são levados até as salas de aula.   

 

Além disso, a IES conta com mais 50 equipamentos reservados para empréstimo aos alunos durante todo o 

período de realização das aulas.   

 

Os laboratórios possuem hardware e software atualizados e passam por avaliação periódica de sua adequação, 

qualidade e pertinência.  

 

O curso de Educação Física conta com laboratório fixo composto de 20 (vinte) máquinas para atender as 

necessidades do curso.  

 

8.3 Biblioteca  

A Biblioteca Central do Centro Universitário Toledo tem por finalidade disponibilizar a informação, 

apoiando e integrando a comunidade acadêmica no desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

facilitando, interagindo e dinamizando o processo de ensino, pesquisa e extensão e contribuindo, assim, 

na formação de cidadãos leitores e reflexivos. Tem como objetivo principal a circulação de material 

bibliográfico aos seus usuários e à população da cidade e região. A biblioteca compõe-se de:  

I – Seção de aquisição e tratamento da informação;  

II – Seção de referência, atendimento ao usuário e documentação.  
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Organização, objetivos, metas e ações  

Compete à Biblioteca a preparação técnica, divulgação, conservação e supervisão de uso do acervo 

bibliográfico, propiciando ao usuário o suporte informacional.  

 

A Biblioteca Central destina-se à comunidade acadêmica do UNITOLEDO, estando aberta à comunidade 

em geral somente para consulta bibliográfica in loco. Existem também uma Biblioteca Setorial no prédio 

de Educação Física destinada ao referido curso.  

 

Espaço Físico  

A biblioteca ocupa uma área física de 825m², que abriga acervo, administração, sala de leitura (estudos 

individuais e em grupo), sala de internet e ambientes especiais. Dispõe de iluminação natural, através de 

janelas, e artificial com lâmpadas fluorescentes.   

 

O sistema anti-furto é feito através de fita magnética em cada livro, sendo necessário ao funcionário utilizar o 

processo de desmagnetização para a sua retirada, evitando a ação do sensor/bip.  

 

Há sinalização visível e indicação do tipo de serviço (empréstimo, reservas, devolução, renovação e 

consultas), os assuntos que podem ser encontrados em determinado conjunto de estantes, regulamento 

de dias empréstimo/devolução, entre outros.  

 

A biblioteca dispõe ainda de acesso com rampas para deficientes, bem como uma seção de obras em  

Braille.  

 

Instalações para o acervo  

O acervo está instalado em área de 325m², com iluminação adequada (natural e artificial) e as condições para 

armazenagem, preservação e a disponibilização atendem aos padrões exigidos.  

 

Há extintores de incêndio, segurança, sinalização e aparelhos de ar condicionado. A preservação do acervo 

é alcançada mediante conscientização dos usuários sobre a forma correta de manuseio das obras. Conta 

também com pessoal especializado para cuidar da limpeza adequada e periódica do material, bem como 

da dedetização anual.  
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O acervo dispõe de estantes deslizantes, onde são armazenados livros e periódicos, sendo alguns dos 

periódicos armazenados em caixas específicas. Para consulta ao acervo, a biblioteca dispõe terminais 

eletrônicos.  

 

Além de 3 terminais para consulta ao acervo, 5 terminais de atendimento (empréstimo/devolução) e 2 

terminais destinados aos serviços administrativos (processamento técnico), a Biblioteca disponibiliza 

ainda acesso à Internet wireless.  

 

Instalações para estudos individuais e em grupo  

A biblioteca dispõe de sala para estudos individuais, instalada em área de 100m², com 155 assentos. Há ainda 

um ambiente de estudo em grupo com 30 mesas e 150 lugares.   

  

8.3.1 Acervo  

O material bibliográfico encontra-se classificado pela tabela CDU – Classificação Decimal Universal. A 

catalogação é realizada com base no AACR-2 com adaptações necessárias para atender a automação do 

processamento técnico.  

 

O acervo, com livre acesso, dispõe de aproximadamente 30.570 títulos e 56.975 exemplares de livros; 555 

títulos de periódicos, além de 832 vídeos, 236 DVDs, 478 CD-ROMs, bem como mapas e assinaturas de 

jornais.   

 

O acervo encontra-se informatizado, com sistema desenvolvido em JAVA pela própria IES, atendendo aos 

serviços de empréstimo, devolução, renovação, reserva e consulta ao acervo por autor, título, área e 

assunto, além dos serviços da Biblioteca on-line (disponibilizado 24 horas por dia para consulta). A 

distribuição do acervo de livros por assunto de acordo com a tabela CDU conta a seguir com os seguintes 

itens, conforme este quadro:  

  

  

CÓDIGOS TABELA CDU  ESPECIFICAÇÃO  

DOS ASSUNTOS  

NÚMERO  

DE TÍTULOS  

QTDE. DE VOLUMES  

000  
Generalidades  

732  1.468  

004  
Ciência da Computação/Sistemas de Informação  556  1.212  

101  Filosofia  631  991  
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159  Psicologia  606  959  

2  Religião  63  101  

3/316  Ciências Sociais/Sociologia  582  983  

070 e 316.77  Comunicação / Jornalismo  344  1.041  

32  Ciências Políticas  446  676  

33  Economia / Comércio Exterior  1.285  2.462  

34  Direito   7.239  17.019  

37  Educação  1.454  2.780  

379.85  Turismo  265  586  

39  Costumes/Moda/Folclore  117  182  

50/51  Ciências Puras / Matemática/Estatística  284  584  

52/53  Astronomia /Geologia/ Física  52  59  

54/56  Química/ Mineralogia/ Meteorologia  3  3  

60  Ciências Aplicadas / Ciências médicas  309  657  

62  Tecnologia Geral / Engenharias  9  15  

63  Agricultura/Agronomia e Sivicultura  15  18  

640.4  Hotelaria / Economia Doméstica  106  249  

65  Administração/ Contabilidade  1.333  2.997  

71/78  Artes/ Urbanização/ Fotografia/Arquitetura  191  290  

79  Diversões/esportes  419  1.137  

80  Filologia/ Lingüística  856  1.846  

82  Literatura  2.245  3.294  

91  Geografia  396  573  

92/99  Biografia/historia  1.252  1.840  

TOTAL  
21.790  44.025  

 

O quadro a seguir demonstra a existência de periódicos que atendem às áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pela 

Instituição.  
ÁREA DE CONHECIMENTO   TÍTULOS  FASCÍCULOS  

000 – OBRAS GERAIS – multidisciplinar e atualidades  
37   634  

004 – COMPUTAÇÃO/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  14   382  

100 – FILOSOFIA   5   30  
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159 – PSICOLOGIA  3   45  

316.77 – COMUNICACAO / JORNALISMO  14   528  

330  - ECONOMIA  
23   777  

339 – COMERCIO EXTERIOR  7   208  

340 – DIREITO  95   3.827  

370 – EDUCAÇÃO  36   862  

379  -  TURISMO  7   343  

391 – MODA  
4   5  

640 – HOTELARIA  7   159  

658 – ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE  
38   1.099  

796 – EDUCAÇÃO FÍSICA  21   308  

800 -  LINGÜÍSTÍCA / LITERATURA  16   249  

900 – HISTÓRIA  
3   12  

980 -  GEOGRAFIA  
5   105  

TOTAL  335   9.573  

  

8.3.2 Proposta de Expansão do Acervo por área de conhecimento – 2017-2021  

Material  Área do conhecimento  

Quantidade  2017  2018  2019  2020  2021  

T  E  T  E  T  E  T  E  T  E  T  E  

 

Ciências exatas e da Terra  
886  1.826  930  1.917  977  2.013  1.026  2.114  1.077  2.220  1.131  2.331  

Ciências Biológicas  93  172  98  181  103  190  108  200  113  210  119  221  

Engenharia / Tecnologia  
18  26  19  27  20  28  21  29  22  30  23  32  

Ciências da Saúde  604  1.523  634  1.599  666  1.679  599  1.763  734  1.851  771  1.943  

Ciências Agrárias  15  18  16  19  17  20  18  21  19  22  20  23  

Ciências Sociais aplicadas  
11.778  26.163  12.367  27.472  12.985  28.846  13.634  30.288  14.316  31.802  15.032  33.392  

Ciências Humanas  4.874  8.317  5.118  8.733  5.374  9.170  5.643  9.629  5.925  10.110  6.221  10.616  

Linguística, Letras e Artes  
3.117  5.081  3.273  5.335  3.437  5.602  3.609  5.882  3.789  6.176  3.978  6.485  

Total  21.385  43.126  22.455  45.283  23.579  47.548  24.758  49.926  25.995  52.421  27.295  55.043  

Ciências exatas e da Terra  
12  248  13  260  14  273  15  287  16  301  17  316  
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Ciências Biológicas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Engenharia / Tecnologia  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências da Saúde  16  172  17  181  18  190  19  200  20  210  21  221  

Ciências Agrárias  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências Sociais aplicadas  
149  4.691  156  4.926  164  5.172  172  5.431  181  5.703  190  5.988  

Ciências Humanas  42  692  44  727  46  763  48  802  50  842  53  884  

Linguística, Letras e Artes  
15  232  16  244  17  256  18  269  19  282  20  296  

Multidisciplinar  29  170  30  179  32  188  34  197  36  207  38  217  

Total  263  6.205  276  6.517  291  6.842  306  7.186  322  7.545  339  7.922  

* Periódicos - número de assinaturas correntes (títulos e fascículos).               

* Livros – necessário analisar as áreas que serão implantadas novos cursos.            

 

Material  Área do conhecimento  

Quantidade   2017  20 18  2019  2020  2021  

T  E  T   E  T  E  T  E  T  E  T  E  

 

Ciências exatas e da Terra  
2  140  3   

147  4  154  5  162  6  170  7  179  

Ciências Biológicas  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Engenharia / Tecnologia  
2  12  2   

13  2  14  2  15  2  16  2  17  

Ciências da Saúde  5  136  5   143  6  150  6  158  7  166  7  174  

Ciências Agrárias  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências Sociais aplicadas  
47  2.271  49   2.385  51  2.504  54  2.629  57  2.760  60  2.898  

Ciências Humanas  11  372  12   391  13  411  14  432  15  454  16  477  

Linguística, Letras e Artes  
1  17  1   

18  2  19  2  20  3  21  3  22  

Multidisciplinar  4  420  5   441  6  463  7  486  8  510  9  536  

Total  72  3.368  77   3.538  84  3.715  90  3.902  98  4.097  104  4.303  

 

Ciências exatas e da Terra  
1  7  1   

8  1  9  1  10  1  11  1  12  

Ciências Biológicas  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Engenharia / Tecnologia  
0  0  0   

0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Ciências da Saúde  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências Agrárias  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências Sociais aplicadas  
12  255  13   268  14  281  15  295  16  310  17  326  

Ciências Humanas  1  1  1   2  1  3  1  4  1  5  1  6  

Linguística, Letras e Artes  
1  5  1   

6  1  7  1  8  1  9  1  10  

Multidisciplinar  6  261  6   274  6  288  7  302  7  317  7  333  

Total  21  529  22   558  23  588  25  619  26  652  27  687  

  * Revistas – são periódicos que trazem artigos, entrevistas e notícias de diversos assuntos e áreas. Não são considerados periódicos acadêmicos.  
                          

Material  Área do 

conhecimento  

Quantidade   2017  20 18  2019  2020  2021  

T  E  T   E  T  E  T  E  T  E  T  E  

 

Ciências exatas 

e da Terra  9  32  11   36  13  38  15  40  17  42  19  44  

Ciências 

Biológicas  
0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Engenharia / 

Tecnologia  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Ciências da 

Saúde  
7  15  9   17  11  19  13  21  15  23  17  25  

Ciências 

Agrárias  
0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências Sociais 

aplicadas  138  330  145   347  152  364  160  382  168  401  176  421  

Ciências 

Humanas  
94  195  99   205  104  215  109  226  114  237  120  249  

Linguística, 

Letras e Artes  155  322  163   338  171  355  180  373  189  392  198  412  

Total  405  896  429   945  453  993  479  1.044  505  1.097  532  1.153  

 

Ciências exatas 

e da Terra  5  5  5   
5  5  5  5  5  5  5  5  5  

Ciências 

Biológicas  
2  2  2   2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Engenharia / 

Tecnologia  0  0  0   
0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Ciências da 

Saúde  
47  102  49   107  51  112  54  118  57  124  60  130  

Ciências 

Agrárias  
0  0  0   0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Ciências Sociais 

aplicadas  389  469  408   492  428  517  449  543  471  570  495  599  

Ciências 

Humanas  
158  179  166   188  174  197  183  207  192  217  202  228  

Linguística, 

Letras e Artes  10  20  11   21  12  22  13  23  14  24  15  25  

Total  611  777  641   815  672  855  706  898  741  942  779  989  

        
  

Informatização Biblioteca on-line  

É um sistema aberto, oferecido pela Instituição, para consulta aos títulos de livros existentes no acervo 

da Biblioteca, por meio de um formulário on-line que permite recuperação de dados por nome do autor, 

título da obra e assunto específico. Esse serviço não exige identificação prévia para ser acessado. Ainda 

na Biblioteca On-line o usuário vinculado a Instituição poderá, através de login, realizar renovações e 

reservas.  

  

8.3.2 Política de aquisição, expansão e atualização  

A biblioteca dispõe de uma política de aquisição, expansão e atualização permanente do acervo (livros, 

periódicos e multimeios). O objetivo é priorizar as bibliografias – básica e complementar do Projeto 

Pedagógico de cada curso.  

 

As doações de livros, periódicos e demais tipos de materiais por parte de outras instituições, docentes, 

mantenedores e membros da comunidade são incentivadas por estarem contribuindo para o crescimento 

do nosso acervo.  

 

O planejamento econômico-financeiro prevê recursos financeiros para melhoria, atualização e ampliação 

do acervo, definindo como critérios de seleção e aquisição: referências básicas e complementares 

indicadas nos cursos; obras de referência; obras de caráter interdisciplinar; obras de interesse às novas 

linhas de investigação ou complementação de áreas carentes; duplicação de títulos de uso muito 

frequente; reposição de perdas e obras desatualizadas e danificadas; lançamentos recentes.  

 

Dessa forma, no início de cada semestre, as coordenações de curso solicitam aos docentes a indicação das 

referências básicas e complementares das disciplinas, que serão utilizadas pelo curso.  
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Os resultados estatísticos de consultas feitas em determinadas áreas, e o número de livros emprestados 

determinam necessidades de aquisição de títulos de livros e número de exemplares.   

 

Em suma, a política de atualização, renovação e expansão do acervo bibliográfico e outros serviços da 

biblioteca compreende as seguintes ações:  

• Implementação de um cronograma de expansão do acervo, a partir do estudo da forma e 

oportunidades de aquisição, vinculando-as, preferencialmente, às bibliografias adotadas nos cursos, 

contemplando, também, obras recém editadas para serem analisadas pelo corpo docente, procurando 

atingir um número relativo de títulos e volumes mais condizentes com o crescimento de usuários 

internos e externos.  

• Aquisição por (assinatura, doação e/ou permuta) e manutenção de periódicos nacionais e estrangeiros, 

voltados para as áreas de ensino do Centro Universitário;  

• Ampliação do acervo de multimídia;  

• Celebração de convênios para acesso às redes nacionais e internacionais de informações e realização 

de intercâmbios culturais, científicos e educacionais.  

A atualização permanente do acervo é fundamental, a fim de assegurar a boa formação dos discentes. 

Recursos computacionais de última geração, bem como um centro de multimídia e constante ampliação 

do acervo fazem parte do compromisso do Centro Universitário Toledo com a qualidade do ensino.  

  

8.3.4 Horário de funcionamento da Biblioteca  

Biblioteca Central   

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 23h  

Aos sábados, das 8h às 16h  

 

Biblioteca Educação Física  

Segunda a Sexta-feira: das 14h às 22h30   

Sábado: das 08h às 12h  

  

8.3.5 Serviços oferecidos  

Os serviços oferecidos pela Biblioteca são:  

• Pesquisa bibliográfica;  

• Consulta local;  

• Empréstimo domiciliar;  
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• Renovação/Reservas on-line de materiais bibliográficos;  

• Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos;  

• Referência Bibliográfica (Orientação);  

• Reprografia;  

• Elaboração de fichas catalográficas;   

• COMUT – Programa de comutação bibliográfica que visa facilitar a obtenção de cópias de documentos 

independentemente de sua localização;  

• Treinamentos oferecidos à comunidade acadêmica sob três formatos:   

• treinamento de usuários (instruções sobre uso, serviços e o regulamento da biblioteca);  

• treinamento em bases de dados (o conteúdo é direcionado as necessidades específicas dos cursos);  

 metodologia do trabalho científico (palestra de suporte à construção do trabalho acadêmico).   

• As palestras são ministradas na biblioteca para pequenos grupos.  

  

8.3.6 Pessoal técnico-administrativo  

Os serviços técnicos e de assistência são exercidos e coordenados por funcionário legalmente habilitado, 

com formação específica em Biblioteconomia com registro no Conselho Regional, além de contar com: 9 

auxiliares de biblioteca, 1 estagiária e 4 menores aprendiz.  

  

IX PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO A PORTADORES DE 

NECESSIDADES especiais  

A inclusão do deficiente remanesce um desafio. É corrente na doutrina do Direito Constitucional que o 

princípio da igualdade deve ser entendido sob um prisma material. Vale dizer: deve-se tratar igualmente 

os iguais, mas desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam, buscando criar entre as 

pessoas uma impressão de equilíbrio que, na verdade, não existe.  

Nesse sentido, há todo um arcabouço normativo de proteção da pessoa deficiente, sendo que a Constituição 

Federal de 1988 dispensou-lhe distinta atenção. Senão vejamos:  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:  
III – cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência.  

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

III – a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária.  
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Art. 207. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.  

§ 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, 

admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos: 

II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de 

deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social do adolescente portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 

bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (grifos 

nossos).  

 

A desigualdade, realmente, é grande, cabendo ao Estado criar condições para que as pessoas nessa 

condição de deficiência possam superar os obstáculos que a vida naturalmente lhes impôs. Se as 

Instituições de Ensino Superior atuam no exercício de atividade em que prevalece o interesse social que, 

no caso do ensino superior, é de fato altamente relevante, cabe-lhes tomar as medidas necessárias para 

implementar uma política pública de inclusão social da pessoa deficiente.  

 

Deve-se salientar que, nos termos do artigo 206 da Constituição Federal, “o ensino será ministrado com 

base no princípio de igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola”, sendo cristalino 

que a verdadeira igualdade de acesso entre as pessoas só pode ser atingida pela criação de condições 

favoráveis a quem seja indiscutivelmente desfavorecido diante de condições fisiológicas adversas, não 

importando a sua causa ou natureza.  

 

O Centro Universitário Toledo – UNITOLEDO, enquanto Instituição Educacional comprometida com a 

promoção humana, assume um grande desafio, que é o de qualificar o deficiente para as exigências de 

um mercado cada vez mais competitivo.   

 

No que se refere aos aspectos de acessibilidade, a Instituição eliminou barreiras arquitetôn 

icas, adequando espaços, mobiliários e equipamentos às necessidades de inclusão da população.   

 

No que diz respeito à área especial para embarque e desembarque, sinalização, circulação e acesso aos 

diversos ambientes internos a este Centro Universitário, destacam-se as seguintes adequações, 

adaptações e instalações para o acesso aos portadores de deficiências motoras e visuais:   
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• vagas de estacionamento devidamente sinalizadas  

• rampas de acesso aos diversos pavimentos  

• rampas de acesso aos blocos de sala de aula  

• rampas de acesso à biblioteca  

• instalações sanitárias devidamente sinalizadas  

• elevador interno  

• computadores dotados de leitores de tela  

• bebedouros adaptados  

• equipamento de digitalização de textos.  

 

No que tange as Tecnologias de Informação, a Instituição disponibiliza computadores ligados à Internet e 

com software leitor de telas e outras tecnologias que promovem acessibilidade comunicacional para 

atender exclusivamente aos deficientes.  

 

Em atendimento ao que dispõe a legislação, o UNITOLEDO vem desenvolvendo estratégias para 

capacitação de tradutor e intérprete em Libras.  

   

  

Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional  

Para que seja possível identificar o perfil e o significado da atuação da Instituição de Ensino, é importante 

avaliar a globalidade de sua organização, por meio da análise dos valores e das crenças que ela defende, 

das atividades propostas, dos diferentes cursos, programas, projetos e órgãos envolvidos. A orientação 

de ações acadêmicas e administrativas deve ancorar-se nesse conhecimento a ser construído em diálogo 

com o contexto social em que está inserida a IES.   

 

Dessa forma, constituem objetivos da avaliação:  

• Promover o aprofundamento dos compromissos e das responsabilidades sociais e científico 

culturais da Instituição;  

• Refletir sobre valores democráticos, com base no respeito às diferenças e à diversidade da 

comunidade acadêmica desta IES;  

• Instituir a avaliação como instrumento de informação, planejamento e de gestão;  

• Implantar o sistema de avaliação como um processo institucional permanente;   
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• Desenvolver o exercício da participação autônoma e coletiva da comunidade nas decisões 

institucionais;     

• Adotar, junto à comunidade universitária, uma práxis contínua de avaliação de seus planos e 

ações;  

• Implantar uma cultura na qual a avaliação seja um lugar de reflexão e de tomada de decisões 

no âmbito institucional;  

• Garantir a articulação das avaliações: do desempenho acadêmico dos alunos, do projeto 

pedagógico e práticas cotidianas dos cursos, e do Plano de Desenvolvimento Institucional;  

• Planejar, redirecionar e empreender ações a partir da avaliação institucional;  

• Avaliar a relação entre as práticas administrativas e o Plano de Desenvolvimento Institucional;  

• Consolidar a qualidade no desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão na IES;  

• Construir um planejamento institucional norteado pela gestão democrática e pela autonomia.  

  

Etapas do Processo de Auto-Avaliação  

a) Etapa I - PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO COLETIVA  

b) Etapa II - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PROPOSTO  

c) Etapa III - CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO E PROGRAMAÇÃO DE REDIRECIONAMENTO   

  

Dimensões Avaliadas  

 

1ª Dimensão Avaliada: Planejamento Institucional  

Objetivo: Analisar a operacionalização do planejamento institucional nos seus vários aspectos, 

identificando seu compromisso social e acadêmico, confrontando o que é postulado teoricamente com o 

que é realizado, ou seja, com a sua execução e aplicabilidade, e definindo propostas de redirecionamento.  

Responsáveis: Gestores, CPA e Representantes da Comunidade.  

Ações:   

• Análise crítica do PPI e PDI pela CPA.   

• Análise da relação do PDI com a realidade institucional.   

• Adequações para consonância do PDI com o PPI e deste com o Projeto Pedagógico   

• Verificação da dinâmica de elaboração do PDI e a participação da comunidade acadêmica.  

 

2ª Dimensão Avaliada: Políticas, Normas, Procedimentos e Produção Acadêmica.  

Objetivo: Determinar e avaliar os vetores da eficiência e eficácia acadêmica que compõem o ensino 

(graduação e pós-graduação), a pesquisa e a extensão na instituição.   



 

139  

  

Responsáveis: Gestores e Órgãos Suplementares.  

Ações:  

• Análise do PPI e PPC, e verificação da consonância dos PPCs com os objetivos dos cursos de 

graduação;  

• Avaliação quantitativa da produção cientifica gerada na IES;  

• Análise comparativa entre objetivos sociais e vocação da IES  e o direcionamento da produção 

científica;  

• Análise qualitativa e quantitativa das atividades de extensão da IES.  

• Análise de relatórios CAPES;  

• Avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos de pós-graduação;  

• Análise da relação entre os programas de Pós-graduação e a realidade social em que a IES está 

inserida.  

 

3ª Dimensão Avaliada: Responsabilidade Social  

Objetivo: Verificar o compromisso e a contribuição da IES junto à sociedade e promover a avaliação das 

ações de responsabilidade social, considerando a sua finalidade e as correlações com o cenário externo.  

Responsáveis: Gestores e Responsáveis pelas Ações Comunitárias.  

Ações:  

• Comunicação com membros da comunidade;  

• Análise de convênios e parcerias;  

• Análise de relatório de órgãos envolvidos;  

• Palestras de sensibilização;  

• Reuniões de acompanhamento.  

 

4ª Dimensão Avaliada: A comunicação com a sociedade  

Objetivo: Avaliar a eficácia da comunicação da IES, especialmente no que diz respeito à sua missão e sua 

imagem pública junto aos diversos grupos com os quais se relaciona (comunidade interna e externa). Visa 

também à análise da qualidade da comunicação, no tocante à interação entre os sujeitos envolvidos no 

processo de comunicação (clareza da mensagem, frequência, atualização, completude de informações). 

Responsáveis: Assessoria de Imprensa, Responsáveis pela Comunicação Interna e Externa, Responsáveis 

pelo Sítio da Web.  

Ações:  

• Identificação das POLÍTICAS de comunicação interna e externa;  
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• Identificação das FERRAMENTAS utilizadas (TV, rádio, jornal, Internet, mural);  

• Levantamento de todas as AÇÕES de comunicação desenvolvidas (divulgação do vestibular, 

seminários pesquisa, extensão, eventos culturais, cursos de graduação e pós-graduação).   

 

5ª Dimensão Avaliada: Gestão de Pessoas.  

Objetivo: Avaliar as políticas institucionais de Recursos Humanos, visando à verificação da pertinência e 

atualidade dos planos de carreira, os processos de formação continuada e o nível de satisfação e 

relacionamento desses segmentos com a IES, buscando desenvolver e/ou aprimorar o desenvolvimento 

profissional e as condições de trabalho do capital humano nela atuante.  

Responsáveis: Recursos Humanos; Órgãos Suplementares; Representantes Docentes e Representantes 

Técnico-Administrativos.          

Ações:  

• Análise histórica e documental;  

• Levantamento de indicadores;  

• Identificação das políticas existentes e utilizadas de formação, aperfeiçoamento e capacitação do 

Corpo Docente e do Corpo Técnico-Administrativo;  Aplicação de questionários e entrevistas por 

segmento;  Elaboração de relatório e propostas.  

 

6ª Dimensão Avaliada: Gestão Acadêmica e Administrativa.  

Objetivo: Avaliar a estrutura organizacional da IES e os mecanismos de gestão acadêmica – grau de 

independência e autonomia –, com ênfase na estrutura colegiada e no planejamento institucional, para 

verificar a efetividade de sua ação.  

Responsáveis: Gestores, Órgãos Colegiados e Responsáveis Administrativos.  

Ações:  

• Análise do organograma da IES, dos regimentos e regulamentos internos para a identificação da 

gestão institucional;  

• Análise dos processos de administração escolar;  

• Verificação dos recursos de informação instalados e disponibilizados para a Comunidade 

Acadêmica;  

• Aplicação de instrumentos para verificar a representatividade e a participação dos diversos 

segmentos da Comunidade no planejamento e na tomada de decisões;  

• Avaliação do cumprimento dos prazos institucionais e das ações desenvolvidas em função das 

metas estabelecidas.  
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7ª Dimensão Avaliada: Infra-Estrutura Física e Tecnológica.  

Objetivo: Avaliar as condições, a adequação, a utilização e as políticas de aquisição, conservação e 

atualização da infra-estrutura da IES, no desenvolvimento de suas atividades.  

Responsáveis: Gestor Administrativo, Órgãos Acadêmicos, Secretaria Geral, Órgãos Suplementares e de 

Apoio.   

Ações:  

• Reuniões conjuntas para a avaliação da infraestrutura física e tecnológica da IES;  

• Avaliações ergométricas dos ambientes (administrativo, docente e discente);  

• Aplicação de questionários de levantamento de índice de satisfação dos usuários (técnicos 

administrativos, docentes e discentes).  

 

8ª Dimensão Avaliada: Integração entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e a Avaliação. 

Objetivo: Verificar a adequação do PDI com o PPI e os Projetos dos Cursos da IES, bem como a efetividade 

dos procedimentos de avaliação adotados;  

Responsáveis: Gestores Acadêmicos e Administrativos, CPA.         

Ações:  

• Reuniões técnicas do órgão de planejamento com os outros órgãos da IES para análise do PDI, das 

propostas pedagógicas dos cursos e sua coerência com a proposta de avaliação da IES;  

• Criação de instrumentos de avaliação que serão respondidos pelo Corpo Docente, pelo Corpo 

Técnico-Administrativo e pelo Corpo Discente;  

• Discussão dos resultados com a comunidade;  

• Divulgação interna do processo e de seus resultados;  

• Correções e adequações dos pontos frágeis dos resultados da avaliação.  

 

9ª Dimensão Avaliada: Atendimento aos discentes  

Objetivo: Avaliar as formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica e os 

programas por meio dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade de vida 

estudantil. Responsáveis: Gestores Acadêmicos e Administrativos, Órgãos Suplementares e de Apoio, 

Representantes de Alunos e de Egressos.  

Ações:   

• Identificação dos programas de ingresso, de acompanhamento pedagógico e de permanência do 

estudante na IES;  
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• Avaliação do programa de participação do estudante nas atividades de ensino, de pesquisa, de 

extensão, de avaliação institucional, de representação em órgãos colegiados e de intercâmbio 

estudantil;  

• Avaliação do programa de apoio acadêmico, de orientação, de compensação e de inclusão 

estudantil;  

• Avaliação do programa de acompanhamento ao egresso;  

• Elaboração e construção de instrumentos para avaliação do nível de satisfação dos discentes;  

• Avaliação e/ou reavaliação dos instrumentos já existentes.  

 

10ª Dimensão Avaliada: Gestão Financeira da IES  

Objetivo: Avaliar a sustentabilidade financeira da IES a partir da compatibilização das receitas e despesas, 

bem como do retorno dos investimentos; avaliar o equilíbrio entre os custos de ensino e a capacidade de 

pagamento dos estudantes, e também as fontes de recursos e as políticas de captação e manutenção de 

estudantes.  

Responsáveis: Gestores, Órgãos Suplementares e de Apoio.  

Ações:  

• Estudos econômico-financeiros periódicos e anuais com previsão de receitas e despesas;  

• Planejamento econômico-financeiro com previsão de payback dos investimentos;  

• Planilhas de custos previstos pela legislação trabalhista, tributária e outras sobre anuidades 

escolares;  

• Estudos sobre custos advindos da política de pessoal docente;  

• Estudos sobre a capacidade de pagamentos dos estudantes;  

• Estudos de compatibilização entre receitas previstas e custos legais;  

• Estudos sobre novas fontes de recursos que não as mensalidades;  

• Estudos sobre demanda de mercado com vistas a criação de novos cursos  

  

  

X. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO   

RECEITAS     2017  2018  2019  2020  2021  

Anuidades  +  61.085.356,66  68.349.114,55  80.943.882,75  101.593.765,76  139.265.010,61  

Bolsas  -  23.701.118,38  26.451.107,33  29.096.218,07  38.605.630,99  52.502.909,00  

Diversos   +  1.797.283,75  1.932.080,03  2.076.986,03  2.232.759,99  2.400.216,98  

Financiamentos  +  2.000.000,00  1.500.000,00  3.000.000,00  1.000.000,00  1.000.000,00  

Inadimplência  -  3.176.438,55  3.827.550,41  5.018.520,73  7.111.563,60  9.470.020,72  
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Serviços  +  81.944,21  86.041,42  90.343,49  594.860,66  724.603,69  

Taxas  +  524.225,57  550.436,85  577.958,69  606.856,63  637.199,46  

Total Receitas  
 

38.611.253,26  42.139.015,10  52.574.432,17  60.311.048,44  82.054.101,03  

              

DESPESAS     2017  2018  2019  2020  2021  

Acervo Biblioteca  -  706.937,75  375.899,53  1.400.329,24  1.498.366,29  2.623.929,38  

Aluguel  -  473.205,12  615.793,59  655.853,18  701.777,15  760.599,52  

Desp. Admin.  -  11.090.585,91  12.092.509,44  13.300.273,01  15.777.374,73  17.932.406,34  

Encargos  -  5.216.385,46  5.485.860,15  6.145.370,25  7.019.487,72  8.142.465,36  

Equipamentos  -  843.470,32  919.400,65  1.500.000,00  1.800.000,00  3.000.000,00  

Eventos  -  131.186,29  142.993,06  152.287,61  262.947,74  484.982,76  

Invest. Aq. Imóvel  -  0,00  0,00  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00  

Manutenção  -  989.831,55  1.078.916,38  1.149.045,95  1.229.479,17  2.032.509,52  

Mobiliário  -  721.064,04  585.959,80  2.624.047,19  3.707.730,49  5.818.438,30  

Pessoal Admin.  -  4.277.813,62  4.662.816,85  4.965.899,94  5.313.512,94  6.758.785,33  

Professores  -  11.408.747,06  12.435.534,29  13.927.798,41  15.877.690,19  18.418.120,61  

Pesquisa Extensão  -  1.272.435,71  1.386.954,92  1.477.106,99  1.580.504,48  2.212.950,76  

Treinamentos  -  109.634,27  149.501,36  199.218,95  243.164,27  563.541,44  

Total Despesas  
 

37.241.297,10  39.932.140,02  50.497.230,72  55.012.035,16  71.748.729,33  

              

RESULTADO ANUAL  1.369.956,16  2.206.875,09  2.077.201,45  5.299.013,28  10.305.371,70  

     


