


A CPA, Comissão Própria de Avaliação, tem 
por objetivo conduzir o processo interno de 
Avaliação Institucional, de orientação, de 
sistematização e de prestação de 
informações à comunidade do UNIVEM e ao 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior (SINAES) o qual é vinculado ao 
Ministério da Educação por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A CPA é constituída por representantes do 
corpo docente, discente, funcionário técnico 
administrativo, além de representante da 
Mantenedora e sociedade
civil.

NOME SEGMENTO

Célia de Oliveira de Santana Docente e Coordenadora da CPA

Rodolfo Barros Chiaramonte Representante do Corpo Docente Presencial

Marcelo Vitor Reis Balduino Representante Professor-Tutor EaD

Fernanda Vieira Aires Representante do Corpo Discente Presencial

Tatiana Ap. M. Garcia Pardinho Representante do Corpo Discente EaD

Taciana Soares de Oliveira Representante do Pessoal Téc. Administrativo

Sérgio Stopato Arruda Representante da Sociedade Civil

Terêncio Bertolini Representante da Mantenedora

Gisele Cristina de Faria Beluqui Secretaria “ad hoc”



Contribuir para a formação de pessoas capazes de transformar a 
sociedade e superar seus limites e desafios, por meio de um 
ecossistema de conhecimento, empreendedorismo e inovação 
tecnológica.

Padrões éticos; Diálogo aberto; Auto crítica e Capacidade de 
construção de novas ideias.

No ano de 2020, um ano singular por conta da pandemia que fez com que a comunicação com corpo docente e discente fosse a 
distância, foi divulgada e aplicada a avaliação de forma on-line.



A maioria dos professores tem 
titulação de mestre e doutor. 
Além de um percentual 
significativo dos professores 
possuírem experiências como 
intraempreendedor em 
organizações renomadas e 
também como empreendedores 
independentes.

No início do ano de 2020, o 
UNIVEM passou por relevantes 
mudanças digitais, por esse 
motivo os docentes foram 
capacitados com uma 
metodologia mais adequada para 
as aulas a distância, o que pôde 
garantir a qualidade do ensino de 
forma remota. 

O fato de o UNIVEM se adequar 
ao mundo tecnológico foi o 
diferencial que fez com que os 
docentes respondessem com 
prontidão aos acontecimentos e 
às transformações digitais, 
vinculadas à educação, que 
surgiram com o isolamento social 
causado pela pandemia do 
COVID-19.



Os resultados da autoavaliação institucional 
apresentam um cenário da percepção da comunidade 
acadêmica e fornecem ao UNIVEM subsídios para o 
planejamento e desenvolvimento de suas ações na 
busca da melhoria contínua

A CPA planeja e executa os procedimentos da avaliação 
institucional bem como acompanha a execução dos 
planos de ação desenvolvidos pelos coordenadores de 
cursos e gestores das áreas de apoio.

A Assessoria de Comunicação e Marketing investe nas redes sociais, prioritariamente, nas páginas de Facebook, 
Instagram, Twitter, WhatsApp, Youtube, LinkeDin Google Ads com conteúdos relevantes para a comunidade interna 
e externa.



O UNIVEM atua na qualidade de 
ensino e nos constantes 
incentivos e acompanhamento 
das ações de pesquisa e 
extensão;

Desenvolve congressos internos e 
com parcerias com outras IES;

Promove ações com 
interdisciplinariedade entre os 
cursos;

Inter-relacionamento nos Grupos 
de Pesquisas;

O UNIVEM mantém convênios 
com diversas empresas para 
oferta de estágio e de emprego;

Programas de estágios 
curriculares e extracurriculares 
em escritórios contábeis e 
juridícos;

Abre porta para o 
desenvolvimento profissional;

A Instituição mantém valores 
éticos e pró-cidadania;

Aprovações em programas de 
pós-graduação “lato-sensu” e 
“stucto sensu” renomados no 
país.



O UNIVEM considera que a sua responsabilidade social é a postura ética que mantém com todas as partes 
envolvidas, por isso desenvolve diversas ações em prol dos seus stakeholders:

 Projeto  LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais;

 Núcleo de Prática Jurídica;

 Escritório de Assistência Jurídica;

 Campanhas como Setembro Amarelo; Outubro Rosa, Novembro Azul;

 Drive-in Solidário ADM&EP - Palestras e ações sociais em prol da Casa do Caminho;

 Educação em casa - Plataforma implantada pelo UNIVEM em Escolas de rede Municipal;

 Parcerias do UNIVEM com Entidades educacionais de assistência social com intuito de 
contribuir com a sociedade;

 Projeto Social UNIVEM (3ª idade).



No ano de 2020, por conta de sua singularidade – a  Pandemia provocada pelo novo Covid 19 – a IES teve que optar 
por atividades de forma remota. Ainda no início do ano, desenvolveu algumas atividades presenciais, mas, a partir de 
março, essas atividades foram alteradas, além disso, foram ofertados cursos, palestras, debates, reuniões, tudo de 
forma remota. A seguir, alguns dos eventos que ocorreram nesse período:

 Relações de Trabalho e a MP 936: suspensão de contratação e redução de jornada e salários;

 Sustentabilidade e Gestão Econômica em tempos de crise: Aspectos tributários; 

 A utilização pelo judiciário dos meios virtuais: aspectos das tecnologias em tempos de Pandemia;

 Extinção, Revisão e Conservação dos Contratos em época de Pandemia: Boa-fé e solidariedade;

 Sustentabilidade e Gestão Econômica em tempos de crise: Aspectos trabalhistas;

 D+1 - O que as agências digitais têm planejado para o pós-quarentena;

 Direitos do Consumidor nos contratos afetados pela Pandemia;

 Logística em tempos de pandemia: impacto nas indústrias brasileiras;

 Restruturação da Empresa em Crise em Tempos de Pandemia;

 O que vem depois? O Design pós Corona vírus;

 Como a Comunicação pode ajudar a diminuir os sintomas da pandemia em sua organização;

 Impactos da Pandemia no aspecto penal, processual, socioeducativo e na Lei de Execução Penal;

 Marketing e vendas em tempos de crise;



 Intraempreendedorismo;

 A indústria mundial em mar turbulento: tempestade sem farol e ajustes de curto prazo;

 Full Stack Developer: Tecnologias e caminhos para se tornar o profissional do momento na área de TI;

 O Fortalecimento da Ética no Enfrentamento das Fragilidades em Tempos de Crise;

 Vencendo a timidez nas redes sociais para aumentar as vendas;

 O mindset do Vale do Silício e o papel do hackathon na cultura de inovação jurídica;

 Dicas para Manter a Liderança no Trabalho Remoto;

 Desigualdade nos direitos sociais na era digital;

 Acesso à Justiça em uma perspectiva comparada;

 A Transformação Digital nas Empresas Contábeis;

 Tecnologia em função da inclusão social;

 Cultura do Consenso;

 Registro e bancos de dados eletrônicos;

 Compliance;

 Crimes eletrônicos;

 Processo e Tecnologia;

 Direito Digital na Justiça do Trabalho;



 Direito e Literatura;

 Impactos Tecnológicos na Recuperação de Empresas;

 Direito e Cinema;

 Conciliação não presencial no CEJUSC;

 Desenvolvimento de Games;

 Criação de Chatbot;

 Inteligência Artificial;

 Realidade Virtual e Realidade Aumentada;

 1ª Edição do Univem Cultural lives – Escola Economia Criativa;

 2ª Edição do Univem Cultural lives- Escola Economia Criativa;

 Empreendedorismo e Plano de Negócios;

 Contabilidade e Gestão Empresarial;

 Gestão Estratégica de Tributos;

 Aspectos Trabalhistas e Previdenciários;

 Demonstração do Resultado e Avaliação Financeira;

 XXXVII Semana de Estudos Jurídicos – Direito Disrupção; 

 XIII Semana da Tecnologia da Informação;



 1º Drive-In Universitário – UNIVEM;

 III Eu Contabilista; Gestão e Criatividade;

 Drive-In Solidário ADM&EP – Palestras e Ação;

 VII Expo Negócios 2020 online;

 10º Congresso de Pesquisa Científica: Humanismo, Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação e Ética;

 1ª Semana de Economia Criativa e UNIVEM Criativa Festival 2020;

 8ª Olimpíada de Informática para Alunos do Ensino Médio;

 III Simpósio de Trabalho de Conclusão de Curso em Direito;

 O Profissional Jurídico das Startups;

 Como criar estratégias a partir do Dados;

 Notas Promissoras – Música – Direito – Cultura;

 Open Class Aula Aberta Online (Mestrado) "Transformação Digital e inovação Tecnologia;

 Ensino Jurídico pós Pandemia;

 Experiência que transforma: relatos de alunos Univem nos programas de intercâmbios;

 Escola do Direito e PPGD – Como estudar direito hoje;

 Educação financeira – Finanças Mitos e Verdades.



1 Programas de Nivelamento de Matemática, Física e Língua Portuguesa;

2 Acompanhamento Psicopedagógico;

3
Apoio Financeiro (concessão de bolsas, financiamento estudantil, políticas de descontos e participação em programas de 
ensino, pesquisa e extensão);

4
Orientação sobre os cuidados para a  convivência durante a pandemia bem como sobre o aproveitamento das aulas de forma 
remota;

5 Convênios com empresas da região para oferta de estágio e emprego das empresas de Marília e região;

6 Congresso de Pesquisa Científica, contando com trabalhos de pesquisadores do UNIVEM e de outras IES parceiras;

7
Existência do Polo Tecnológico e formação de cidadãos inovadores e empreendedores CITEC-Marília e o credenciamento 
APL TI, que tem como referência a excelência do ensino UNIVEM.



1 Manter a qualidade em busca de sempre obter melhorias presenciais ou remota;

2 Fortalecer a divulgação dos cursos do UNIVEM;

3 Aprimorar os canais de comunicação interna da IES;

4
Manter e aprimorar atividades de apoio ao corpo discente, docente e técnico administrativo para período pandêmia e pós-
pandemia;

5 Aprimorar os serviços de atendimento da IES;

6 Manter capacitação e orientação digital para seu corpo docente e técnico administrativo.



facebook.com/Univem@univemoficial cpa@univem.edu.br14) 2105-0839


