
SOCIALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  DA 
AUTOAVALIAÇÃO UNIVEM 2018

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

EVENTOS COM FOCO NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
E NOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO 

ATENDIMENTO AOS DISCENTES

ESTRUTURA DO CORPO DOCENTE

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PARTICIPANTES - Comunidade Acadêmica 

Conheça as realizações no ano que passou:

Docentes
Coordenadores 
Discentes 
Pessoal Técnico-Administrativo 

Melhoria da titulação de Mestres e Doutores;
Ampla experiência profissional;
Docentes comprometidos com a pesquisa científica, grupos de 
pesquisa, projetos de extensão e atividades interdisciplinares;
Capacitações pedagógicas para atuar em meio ao cenário em 
constante transformação.

A Autoavaliação Institucional subsidia os processos de gestão, visando 
o cumprimento dos projetos institucionais do UNIVEM;
A Avaliação Integradora (AVIN) averigua em que medida os cursos da 
instituição atendem às demandas das diretrizes curriculares do 
MEC e do mercado de trabalho;
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) assessora os processos avaliativos 
internos e externos, coleta os dados, tabula, demonstra os resultados 
graficamente e encaminha-os aos responsáveis para o desenvolvimento 
do plano de ação e procedimentos de melhorias.

IV Expo Negócios 2018;
XII Semana da Administração;
Café com Sete Empresários;
V Rodada de Negócios;
III Sarau do UNIVEM;
Visita Técnica à Natura e Burguer King;
XI Semana de Tecnologia da Informação;
6ª Olimpíada de Informática do UNIVEM;
1ª Olímpiada de Robótica do UNIVEM;
Maratona de Programação da SBC;
Evento “Marília Startup Pitch Day”;
FLISOL 2018 - Festival Latino-americano de Instalação de Software Livre;
XI Semana de Ciências Contábeis;
Palestra “Eu Contabilista”;
VII Semana de Engenharia de Produção;
IV Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito;
III Simpósio de Constitucionalização do Direito Processual;
Semana do Instituto Superior de Tecnologia;
EXPO DESIGN – nas áreas de Interiores, Gráfico e Gestão;
UNIVEM e a Prevenção do Câncer de Mama;
Feira de Profissões do UNIVEM;
Cafés Filosóficos;
III Congresso da Paz – Colômbia;
VII Colóquio de Direito;
XI Encontro de Carreiras Jurídicas;
8º Congresso de pesquisa Científica: Empreendedorismo, Tecnologia, 
Inovação e Ética do UNIVEM, junto às insituições parceiras.

Apoio na realização de ações sociais junto à comunidade;
Debates sobre responsabilidades e compromissos éticos;
Programas de bolsas de estudo e incentivo à pesquisa, créditos 
educacionais e descontos;
Núcleo de Atendimento Psicopedagógico;
Programas de Nivelamento em Matemática, Física e Língua Portuguesa;
Oferta do curso de LIBRAS (como disciplina optativa);
Oferta de diferentes Atividades Complementares;
Curso de Excel, nos níveis básico e avançado, gratuito aos alunos;
Ambientes de Inovação: Centro Incubador de Empresas de Marília (CIEM), 
Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília) e 
InnovaSpace Coworking; 
Intercâmbio estudantil com Instituições estrangeiras, por meio do 
Programa de Bolsas de Mobilidade Internacional Santander.

RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
Curso de LIBRAS para a comunidade acadêmica e sociedade civil;
Inclusão digital para a Terceira Idade;
Inclusão digital para alunos da APAE de Marília;
Campanhas: Outubro Rosa; Novembro Azul; Setembro Amarelo; 
e doação de sangue;
Duas décadas de cultivo e preservação do ambiente natural.
Participação do UNIVEM no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável e do Meio Ambiente e no Conselho Municipal de 
Educação de Marília;
Grupo PROATO promove reflexões e discussões acadêmicas sobre os 
problemas da sociedade;
Programa Universitário Empreendedor aos alunos do ensino médio;
Programa de Assistência Estudantil – Bolsa de Estudos/descontos.

A Instituição mantém valores éticos e pró-cidadania;
O UNIVEM cumpre seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão;
Investe no bom convívio dos alunos;
Oferece Infraestrutura de qualidade;
Incentiva a produção científica, o intercâmbio, o espírito empreendedor 
e de inovação;
Abre portas para o desenvolvimento profissional;
Participação de docentes e alunos em congressos; 
Aprovações em programas de pós-graduação “lato senso” e 
“stricto sensu” renomados do país;
Interdisciplinaridade entre os cursos;
Expansão dos cursos modulares de MBAs;
Inter-relacionamento nos Grupos de Pesquisa;
Alunos da Pós-graduação atuam como monitores na Graduação;
Aumento do número de produções científicas;
Programas de estágio curricular e extracurricular, escritórios 
contábil e jurídico;
UNIVEM TALENTOS promove a oportunidade de inserção no mercado 
de trabalho.

COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Ambientes de Inovação que possibilitam a integração de parceiros e 
alunos, visando oportunidades de negócios;
Estreito relacionamento do UNIVEM com empresas, órgãos de classe 
e poder público;
Comunicação por meio de mídias sociais e interativas;
Autoavaliação Institucional que permite expressar opiniões;
Atualização do layout do site da Instituição;
Revista informativa do UNIVEM.



RESULTADOS DA
AUTOAVALIAÇÃO

INSTITUCIONAL
UNIVEM - 2018

 

UNIVEM 4.0

TECNOLOGIA, 
CONHECIMENTO 
E HABILIDADES.

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) assume o compromisso pela 

condução dos processos de avaliação interna da Instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) e, como órgão de representação acadêmica regulamentada pelo 

Conselho do UNIVEM, supervisionada pela Pró-reitoria Acadêmica, conta 

com a seguinte composição: 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)  

VALORES DA CPA 

COMPOSIÇÃO DA ATUAL CPA 

NOME 

Solange A. Devechi Ordones Docente e Coordenadora 

Luciano Henrique Diniz Ramires Docente 

Thiago Augusto Guerino Sgarbi Discente 

Taciana Soares de Oliveira Técnico-Administrativo 

Hildebrando Tenório Gomes Mantenedora 

Bruno Vinicius M. Armentano Sociedade Civil 

Padrões éticos
Diálogo aberto
Autocrítica 
Capacidade de construção de novas ideias

SEGMENTO 

canalunivemunivemunivemo�cial
cpa@univem.edu.br | www.univem.edu.br

Fortalecer a divulgação dos cursos do UNIVEM;
Capacitar serviços de atendimento, visando melhores resultados 
no fornecimento de informações;
Incentivar, continuamente, a construção do conhecimento por 
meio de pesquisa e de iniciação científica;
Divulgar o acesso do egresso em área específica no site do UNIVEM;
Investir mais em conteúdos que despertem o espírito empreende-
dor e inovador dos alunos;
Modernização de computadores e softwares para uso nos 
laboratórios;
Manter atualizado o acervo de livros, periódicos e softwares;
Intensificar e divulgar as atividades acadêmico-sociais desenvolvi-
das pela IES de forma a obter maior adesão dos alunos;
Implementar as atividades de consciência e educação ambiental.

DESAFIOS E PROCESSOS DE MELHORIA CONTÍNUA 

Capacidade de construção de novas ideias

univemunivemo�cial
cpa@univem.edu.br | www.univem.edu.br

MISSÃO DO UNIVEM
Promover o desenvolvimento integral de cidadãos por meio 
de formação humanista científica e tecnológica com visão 
reflexiva e crítica capacitando-os a atuar profissionalmente 
na construção de uma sociedade qualitativamente melhor e 
socialmente justa.


