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APRESENTAÇÃO 

 

A Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso, é mantida pela 

Sociedade Porvir Científico. Essa associação de educadores faz parte da Província La Salle 

Brasil-Chile que, por sua vez, constitui-se em uma das unidades do Instituto dos Irmãos das 

Escolas Cristãs, uma associação de vida consagrada, com sede em Roma. Desde sua fundação 

por São João Batista de La Salle, em 1680, na cidade de Reims, na França, tem como 

finalidade primeira, o serviço educativo a crianças, jovens e adultos, especialmente os pobres. 

No Brasil desde 1907, os Irmãos lassalistas criaram escolas de educação básica, 

gratuitas e pagas, centros de assistência social e instituições de ensino superior. Atualmente 

mantém cinco unidades desse nível de ensino: uma Universidade (Canoas/RS), um Centro 

Universitário (Niterói/RJ) e três faculdades (La Salle Lucas do Rio Verde/MT, La Salle 

Manaus/AM, La Salle Estrela/RS). 

Qualidade, tradição e modernidade são conceitos que integram o dia a dia no processo 

ensino-aprendizagem desde o tempo do seu Fundador. A formação integral do ser humano, 

guiado por um dinamismo crescente, redunda na formação de sujeitos que deverão ser 

agentes transformadores da realidade social, dotados de virtudes morais, de conhecimentos, 

competências e habilidades, e de potencialidades para julgar e agir com discernimento. Esse 

compromisso com a educação plena do homem e a facilitação do acesso à educação fazem 

parte da missão da Mantenedora e de todas as unidades por ela mantidas.  

É o que tem norteado a missão da Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde, desde 

que assumida pela Sociedade Porvir Científico, dando continuidade e aprimorando o 

propósito de sua criação por um grupo de empresários da cidade. 

A Faculdade de Lucas do Rio Verde foi credenciada pela Portaria Ministerial nº. 

2.653 de 7 de dezembro de 2001 (D.O.U. de 10 de dezembro de 2001). Em 2007, ocorreu o 

processo de incorporação e integração da Faculdade à Sociedade Porvir Científico - Rede La 

Salle, confirmado em 1º de janeiro de 2008, passando a ser denominada Faculdade La Salle 

Lucas do Rio Verde. 

Desde sua fundação, a Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde tem passado por 

sucessivas avaliações por parte do Ministério da Educação, seja no nível de credenciamento 

e recredenciamento, seja no nível de autorização e reconhecimento de Cursos de Graduação 

e de Graduação Tecnológica, sempre com conceitos satisfatórios e muito satisfatórios. 

Destaca-se que, no segundo processo de recredenciamento da instituição, ocorrido em 
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dezembro de 2018, a Faculdade obteve nota máxima no relatório da comissão de avaliadores, 

sendo uma das poucas no estado de Mato Grosso com esse Conceito Institucional. 

Além do cuidado rigoroso em atender à legislação vigente, a Faculdade busca com 

persistência dar respostas às necessidades educacionais e sociais da cidade e região, levando 

em conta a continuidade das transformações humanas e sociais. 

 A Faculdade La Salle alimentou um projeto institucional mais abrangente. Dos 

iniciais 04 (quatro) cursos existentes em 2008 – Administração, Ciências Contábeis, Direito 

e Turismo (extinto), atualmente a instituição conta com 11 (onze) cursos: Administração, 

Ciências Contábeis, Direito, Agronomia, Educação Física Licenciatura, Pedagogia, Gestão 

da Tecnologia da Informação, Agronegócio, Gestão da Produção Industrial, Engenharia Civil 

e Arquitetura e Urbanismo 

Novos cursos deverão ser implantados nos próximos anos visando cobrir distintos 

campos do conhecimento e da atividade humana. 

A Faculdade considera que se encontra numa posição em que atende aos requisitos 

previstos na legislação para pleitear, junto ao Ministério de Educação, a transformação de 

organização universitária para vir a tornar-se Centro Universitário La Salle - 

Unilasalle/Lucas. 

É com esse intuito que apresentamos o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade e pela Mantenedora. 

 

Dr. Ir. Marcos Corbellini 

Reitor 
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INTRODUÇÃO 

 

O planejamento institucional é instrumento essencial para o desenvolvimento de toda 

e qualquer instituição. Ele identifica a organização e define sua missão, filosofia de trabalho 

e seus sistemas de gestão e avaliação, com o objetivo de orientar o desempenho da 

organização no espaço e no tempo, na perspectiva de uma crescente qualificação 

institucional. 

A escola e a universidade, como organizações sociais ou instituições humanas, têm 

uma expressiva contribuição a dar à sociedade. É parte do seu compromisso político-

pedagógico. É por isso que, para consolidar o planejamento nas instituições do sistema 

federal de ensino superior, o Ministério da Educação (MEC), como parte de um processo de 

revisão de suas atribuições e competências, passou a requerer das instituições de ensino 

superior do país a apresentação de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O 

objetivo dessa iniciativa governamental é conferir maior eficiência e eficácia às instituições 

de ensino superior e promover a permanente qualificação institucional.  

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é resultado do 

amadurecimento da Faculdade La Salle e de sua visão de presente. Ele tem como propósito 

apresentar o Centro Universitário La Salle de Lucas do Rio Verde no que diz respeito à sua 

missão e seus objetivos, sua gestão institucional e diretrizes pedagógicas, sua infraestrutura 

operacional e filosofia de avaliação institucional. Ele é resultado do trabalho realizado pela 

equipe diretiva, docentes, discentes, técnico-administrativos e representantes da comunidade 

de Lucas do Rio Verde, bem como do Setor de Educação Superior da Mantenedora 

Este PDI foi elaborado contemplando os cinco eixos, nas dez dimensões do SINAES, 

organizados em oito partes: 

1. Perfil Institucional. 

2. Projeto Pedagógico Institucional. 

3. Planejamento e Gestão Institucional. 

4. Organização Acadêmica. 

5. Infraestrutura Física e Acadêmica. 

6. Aspectos Financeiros e Orçamentários. 

7. Avaliação e Acompanhamento do Desempenho Institucional. 

8. Plano de Desenvolvimento Institucional. 
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1 

PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1.1 Breve Histórico 

 

1.1.1 A União das Escolas Superiores de Lucas do Rio Verde 

 

A Faculdade La Salle tem sua origem na Faculdade de Lucas do Rio Verde, mantida 

da União das Escolas Superiores de Lucas do Rio Verde – UNIVERDE. 

A UNIVERDE foi criada em 15 de junho de 1999 com o propósito de criar e manter 

instituições de educação superior em Lucas do Rio Verde. Em 2001, a Faculdade recebeu o 

credenciamento pela Portaria nº. 2.653 de 7 de dezembro de 2001 (D.O.U. de 10 dezembro 

de 2001) e passou a ofertar dois cursos de bacharelado no início de 2002: Administração - 

Portaria Ministerial nº. 2654 de 7 de dezembro de 2001 (DOU 10 dezembro de 2001) e 

Ciências Contábeis - Portaria Ministerial nº. 2920 de 14 de dezembro de 2001 (D.O.U. 18 

dezembro de 2001). No final de 2004 e meados de 2006, foram autorizados respectivamente 

os cursos de bacharelado em Direito - Portaria Ministerial nº. 4343 de 28 de dezembro de 

2004 (D.O.U. 29 de dezembro de 2004) e Turismo - Portaria Ministerial nº. 184 de 6 de junho 

de 2006 (D.O.U. 8 de junho de 2006), aportes valiosos à instituição, por tudo o que cursos 

dessa magnitude representam no cenário estadual e nacional, em termos de educação e 

desenvolvimento sociocultural. 

Em 2007, com o crescimento populacional e desenvolvimento socioeconômico 

acelerado do município de Lucas do Rio Verde – resultante da mudança da matriz econômica 

e instalação de grandes empresas – observou-se a necessidade de buscar auxílio para a 

consolidação da Instituição de Ensino Superior, preservando conquistas e aliando-se a novos 

agentes educacionais a fim de ampliar os caminhos e perspectivas profissionais para os 

cidadãos de Lucas do Rio Verde e região. 

Esta busca iniciou-se com um entendimento negocial junto à Sociedade Porvir 

Científico, mantenedora da Rede La Salle de Educação Básica e Superior no Brasil, que 

estava iniciando a construção do Colégio La Salle, de Educação Básica. As negociações 

terminaram com a celebração, em 13 de novembro de 2007 de um termo de incorporação da 

Faculdade Lucas do Rio Verde à Rede La Salle, assinado entre a União das Escolas 

Superiores de Lucas do Rio Verde e a Sociedade Porvir Científico. 
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1.1.2  A Transferência para a Rede La Salle 

 

A partir de 1º de janeiro de 2008, a Faculdade de Lucas do Rio Verde passou a integrar 

a Rede La Salle de Educação. Em 18 de setembro de 2008 foi emitida a Portaria nº. 657, 

publicada no Diário Oficial da União em 19/09/2008 que aprovou a transferência de 

mantença. A Portaria nº. 453, de 29 de abril de 2010, publicada no Diário Oficial da União 

em 4 de maio de 2010, alterou o nome de Faculdade de Lucas do Rio Verde para Faculdade 

La Salle. 

A Rede La Salle tem suas origens na experiência espiritual e pedagógica de São João 

Batista de La Salle (1651-1719), na França, com Escolas populares para educação de filhos 

dos artesãos e dos pobres que culminou com a fundação do Instituto dos Irmãos das Escolas 

Cristãs, Congregação constituída de religiosos leigos inteiramente dedicados à educação 

cristã das crianças e dos jovens. Consolidada na França estende-se atualmente por mais de 

80 países nos cinco continentes. Sua atuação escolar passa da Educação Infantil à 

Universidade sem esquecer as Instituições de Beneficência e Assistência Social. 

No Brasil, a presença da Rede inicia-se em 1907, com a vinda de Irmãos franceses, 

para Porto Alegre/RS. Dali estendendo-se para outros onze estados do Brasil. Especialmente 

dedicada à educação básica, também atende a Educação Superior assim distribuída: 

I. Instituições de Educação Superior - 5: 

Universidade La Salle - Unilasalle, de Canoas-RS; Centro Universitário La Salle 

– Unilasalle-RJ; Faculdade La Salle – Manaus/AM; Faculdade La Salle de Lucas 

do Rio Verde/MT; Faculdade de Tecnologia La Salle de Estrela/RS. 

II. Instituições de Educação Básica: 41 

III. Escolas Conveniadas: 4. 

IV. Outras Instituições: 

Centros e Obras Assistenciais: 6 

Centro de Pastoral: 1 

Centro de Eventos: 1 

Curso Técnico Agrícola: 1 

Comunidades Missionárias no Norte e Nordeste do Brasil: 5 

Centros de Formação Lassalista: 9. 
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Por fim, quanto ao desenvolvimento, ressalta-se que todas estas e muitas outras ações 

fazem com que hoje a Faculdade, como instituição inserida no contexto socioeconômico, já 

seja considerada uma Instituição de referência em Mato Grosso. 

A partir 2008, buscou, com seu PDI, expandir sua oferta de cursos e aprimorar sua 

atuação, por meio de uma proposta educacional lassalista em sintonia com as necessidades 

de desenvolvimento da região, continuando assim, a missão inicial de seus fundadores. 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional engloba os cursos, programas e 

atividades do Unilasalle/Lucas, para o período de 2020 a 2024. 

 

1.1.3 Instrumento Normativo 

 

O PDI está elaborado tendo como orientação básica o Instrumento de Avaliação 

Institucional externo, publicado em dezembro de 2017. Esse Instrumento subsidia os atos de 

credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica presencial e é 

formulado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/SINAES, pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior/CONAES, pelo Instituto de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/Inep e pela Diretoria de Avaliação da Educação 

Superior/DAES.  

A proposta deste PDI contemplada os cinco eixos definidos no Instrumento 

Regulador. Esses eixos aglutinam as dez dimensões avaliativas apresentando-se, então, desde 

2017, nos seguintes termos: 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a dimensão 8 

(Planejamento e Avaliação). Inclui também um Relato Institucional que descreve e evidencia 

os principais elementos do seu processo avaliativo. 

Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição). 

Eixo 3 – Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos 

Discentes). 

Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 

(Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira). 

Eixo 5 – Infraestrutura Física: corresponde à dimensão 7 (Infraestrutura Física). 
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Reconhece-se, desse modo, a importância da autoavaliação, no interesse do 

aperfeiçoamento da Missão do Unilasalle/Lucas, das atividades acadêmicas, em seus níveis 

didático-pedagógicos, administrativos e de infraestrutura, demonstrando a construção do 

desenvolvimento institucional. 

O processo implementado tem, ainda, um especial e relevante valor: o de envolver o 

coletivo da Instituição e dar voz e vez a todos os que dele participam, qualificando-os como 

sujeitos significativos nesse processo, em suas quatro etapas: preparação, desenvolvimento, 

consolidação e divulgação. 

 

1.2 Contextualização do Unilasalle/Lucas 

 

Nome da Mantenedora: SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO 

Base Legal da Mantenedora  

Endereço - Rua Honório Silveira Dias, 636 – Bairro São João – Porto Alegre – Rio Grande 

do Sul - CEP: 90550-150. 

Razão Social - Sociedade Porvir Científico 

Registro: Livro “A” – No. 43, Fls. 105 “F”, sob No. 45.323, do “Serviço de Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas”, de Porto Alegre/RS, 7 de janeiro de 2004. 

Atos Legais - CNPJ nº 92.741.990/0001-37  

 

Nome da IES - CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE DE LUCAS DO RIO 

VERDE – UNILASALLE/LUCAS 

Base Legal da IES 

Endereço - Avenida Universitária, 1.000 W – Bairro Parque das Emas – Lucas do Rio Verde 

– Mato Grosso CEP: 78455-000 

 

1.3 Atos Legais e data de publicação no D.O.U. 

 

a) Credenciamento como Faculdade Lucas do Rio Verde: Portaria nº. 2.653 de 7 de 

dezembro de 2001 com dois cursos: Administração - Portaria Ministerial nº. 2654 

de 7 de dezembro de 2001 (D.O.U. 10 de dezembro de 2001) e Ciências 

Contábeis - Portaria Ministerial nº. 2920 de 14 de dezembro de 2001 (D.O.U. 18 

de dezembro de 2001). 
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b) Cursos autorizados: Bacharelado em Direito - Portaria Ministerial nº. 4343 de 28 

de dezembro de 2004 (D.O.U. 29 de dezembro de 2004; Turismo - Portaria 

Ministerial nº. 184 de 6 de junho de 2006 (D.O.U. 8 de junho de 2006). 

c) Transferência de Mantenedora para a Sociedade Porvir Científico: Portaria nº. 

657 de 19 de setembro de 2008 (D.O.U. de 19 de setembro de 2008). 

d) Alteração do nome para Faculdade La Salle: Portaria nº. 453, de 29 de abril de 

2010 (D.O.U. de 4 de maio de 2010). 

e) Cursos autorizados: Pedagogia - Portaria nº. 1.739 de 26 de outubro de 2010 

(D.O.U. de 27 de outubro de 2010). Educação Física, licenciatura - Portaria nº. 

2.256 de 08 de dezembro de 2010 (D.O.U. de 10 de dezembro de 2010). 

Tecnólogo de Gestão da Tecnologia da Informação - Portaria nº. 385 de 19 de 

setembro de 2011 (D.O.U. de 21 de setembro de 2011). Tecnólogo em 

Agronegócio - Portaria nº. 280 de 19 de dezembro de 2012 (D.O.U. de 28 de 

dezembro de 2012). Tecnólogo Gestão da Produção Industrial - Portaria nº. 401 

de 29 de maio de 2015 (D.O.U. de 1º de junho de 2015). Agronomia - Portaria 

nº. 202 de 02 de junho de 2016 (D.O.U. de 6 de junho de 2016). Engenharia Civil 

e Arquitetura e Urbanismo - Portaria nº. 113 de 28 de fevereiro de 2019 (D.O.U. 

de 1º de março de 2019). 

f) Desativação voluntária: Turismo - Portaria nº. 616 de 03 de setembro de 2015 

(D.O.U. de 4 de setembro de 2015). 

g) Aditado: exclusivamente no que tange ao endereço, os cursos de Educação Física 

- licenciatura e Pedagogia - licenciatura - Portaria nº. 549 de 28/07/2015 (D.O.U. 

de 29 de julho de 2015). 

h) Redução de vagas: Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação - Portaria 

nº. 444 de 02/09/2016 (D.O.U. de 5 de setembro de 2016). Tecnólogo em 

Agronegócio - Portaria nº. 447 de 02 setembro de 2016 (D.O.U. de 5 de setembro 

de 2016). Educação Física, Licenciatura - Portaria nº. 448 de 02 de setembro de 

2016 (D.O.U. de 5 de setembro de 2016). 

i) Aumento de vagas do Curso de Direito: Portaria MEC/SERES nº 769 de 21 de 

julho de 2017 (D.O.U. de 24 de julho de 2017). 

j) Cursos reconhecidos: Administração - Portaria MEC/SERES nº 269 de 3 de abril 

de 2017 (D.O.U. de 4 de abril de 2017). Ciências Contábeis - Portaria 

MEC/SERES nº 269 de 3 de abril de 2017 (D.O.U. de em 04/04/17. Direito - 
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Portaria MEC/SERES nº 269 de 03/04/17 (D.O.U. de 4 de abril de 2017). 

Tecnólogo em Agronegócio - Portaria MEC/SERES nº 135 de 1º de março de 

2018 (D.O.U. de 2 de março de 2018). Tecnólogo de Gestão da Tecnologia da 

Informação - Portaria MEC/SERES nº 917 de 27 de dezembro de 2018 (D.O.U 

28 de dezembro de 2018). Pedagogia - Portaria MEC/SERES nº 917 de 27 de 

dezembro de 2018 (D.O.U. de 28 de dezembro de 2018). Educação Física - 

Portaria nº. MEC/SERES nº 86, de 20 de fevereiro de 2019 (D.O.U. de 21 de 

fevereiro de 2019). Tecnólogo em Gestão da Produção Industrial - Portaria 

MEC/SERES nº 88, de 20 de fevereiro de 2019 (D.O.U. de 21 de fevereiro de 

2019). 

k) Primeiro recredenciamento - Portaria Ministerial nº. 693 de 28 de maio de 2012 

(D.O.U. de 29 de maio de 2012). 

l) Segundo recredenciamento – dezembro de 2018, processo e-Mec encerrado e 

relatório final da comissão de avaliadores com conceito 5. Aguardando 

publicação da Portaria Ministerial no D.O.U. 

 

1.4 Missão, Princípios e Visão 

 

1.4.1 Missão 

 

Promover o desenvolvimento integral da pessoa humana através do ensino, da 

pesquisa e da extensão, comprometida com a transformação da sociedade local e regional. 

 

1.4.2 Visão 

 

Ser uma instituição de educação superior reconhecida pela qualidade de sua presença 

e atuação voltada para o desenvolvimento sustentável local e regional. 

 

1.4.3 Princípios e Valores 

 

1. Inspiração e vivência cristã. 

2. Fé, fraternidade e serviço. 

3. Solidariedade. 
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4. Ética, cuidado e zelo. 

5. Sustentabilidade. 

6. Inclusão e respeito à diversidade. 

7. Serviço educativo a pobres. 

8. Novas tecnologias. 

9. Participação e diálogo. 

10. Gestão eficaz e eficiente. 

11. Inovação pedagógica e acadêmica. 

12. Cidadania. 

13. Investigação científica. 

 

1.5 Finalidade, Objetivos e Metas 

 

A finalidade e os objetivos do Unilasalle/Lucas constam em seu Estatuto e em seu 

Regimento. As metas são definidas no Planejamento Estratégico, elaborado em sintonia com 

as demais IES da Rede La Salle, e revisadas anualmente. 

 

1.5.1 Finalidade 

 

O Unilasalle/Lucas tem por finalidades: 

I. formar, sob a inspiração cristã, profissionais com sólida formação ética, 

cultural, filosófica, tecnológica e pedagógica, com espírito científico e crítico; 

II. formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, capazes de atuarem 

no desenvolvimento social; 

III. incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

através do ensino, de publicações e de outras formas de comunicação; 

V. estimular o conhecimento e a compreensão dos problemas atuais, em particular 

os nacionais e regionais, favorecer a prestação de serviços especializados à 

comunidade, em parceria e relação recíproca; 
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VI. promover a extensão aberta à participação da comunidade, visando socializar 

os conhecimentos gerados no Unilasalle/Lucas, e difundindo as conquistas e os 

benefícios oriundos da pesquisa e da criação cultural geradas no 

Unilasalle/Lucas; 

VII. desenvolver a cultura dentro da visão cristã e adaptada à realidade; 

VIII. colaborar na investigação da verdade e na busca de soluções dos problemas 

humanos, através da análise e difusão do pensamento ético, moral e social 

cristão;  

IX. integrar-se à comunidade local, contribuindo para o seu desenvolvimento social 

e cultural e a melhoria da qualidade de vida. 

X. manter e desenvolver de forma integrada o ensino, a pesquisa, a extensão e 

ações comunitárias em padrões de qualidade reconhecidos; 

XI. proporcionar um processo de formação integral que desenvolva nas pessoas a 

capacidade de pensar com autonomia, com atuação solidária e espírito 

colaborativo, comprometido com a construção de uma sociedade justa e 

fraterna; 

XII. promover um ambiente interno favorável ao desenvolvimento das relações 

interpessoais, propiciando o crescimento integrado do ser humano; 

XIII. promover o intercâmbio nacional e internacional com instituições de ensino 

superior; e 

XIV. estimular a inovação por meio da proteção e da transferência do conhecimento 

gerado na Instituição. 

Parágrafo único - Cabe à Mantenedora zelar particularmente pelo 

cumprimento dessas finalidades. 

 

1.5.2 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do Unilasalle/Lucas é proporcionar aos acadêmicos uma educação 

que viabilize a produção, a apropriação e a socialização do conhecimento, necessárias para a 

compreensão da realidade que o cerca e para que possa intervir nela progressivamente, 

desenvolvendo-a de forma integrada e sustentável. 
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1.5.3 Objetivos Específicos 

 

São objetivos específicos do Unilasalle/Lucas:  

a) preparar, sob a inspiração cristã, profissionais com sólida formação ética, cultural, 

filosófica, tecnológica e pedagógica, com espírito científico, crítico e criativo;  

b) promover o ensino em diferentes áreas do conhecimento, formando diplomados 

para atuarem no desenvolvimento da sociedade e colaborando para o processo de 

formação e qualificação contínua dos acadêmicos, profissionais e egressos;  

c) incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

d) promover a elaboração, a construção e a divulgação de conhecimentos culturais 

científicos, acadêmicos e técnicos, através do ensino, da pesquisa, da extensão nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

1.5.4 Metas Institucionais 

 

O Unilasalle/Lucas estabeleceu uma série de metas institucionais na vigência do PDI 

2020-2024. 

1. Incremento do número de projetos de pesquisa, inovação, empreendedorismo e 

responsabilidade social em comunicação com a sociedade. 

2. Aumento de convênios e parcerias científicas, tecnológicas e sociais. 

3. Estímulo aos alunos a participarem de atividades com as IES Lassalistas no Brasil 

e no Mundo. 

4. Redução do percentual de evasão nos cursos de graduação e pós-graduação. 

5. Monitoramento das políticas de ações de acompanhamento dos egressos 

implementadas. 

6. Obtenção de um mínimo de CPC 4 em todos os cursos de graduação. 

7. Aprimoramento dos processos operacionais e de gestão. 

8. Elaboração de projetos de novos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu 

e capacitação. 

9. Análise de viabilidade econômica de projetos de pós-graduação stricto sensu e 

sua implementação em caso positivo, priorizando os cursos multidisciplinares. 
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10. Criação de cursos num futuro próximo, a serem discutidos e elaborados, a 

distância, bem como ampliação do número de componentes curriculares 

semipresenciais (20%) e a distância de forma complementar aos cursos 

presenciais e comuns aos diversos cursos, nos termos da legislação vigente. 

 Os indicadores correspondentes às metas estão correlacionados e estabelecidos no 

processo de planejamento estratégico institucional, monitorado no sistema SA (Sistem 

Adviser). 

 

1.5.5 Situação Atual dos Cursos 

 

Os cursos em funcionamento foram concebidos como parte de um projeto 

institucional mais amplo. A meta global da Mantenedora é estabelecer, em Lucas do Rio 

Verde/MT, um centro de educação superior, visando à maior qualificação e expansão do 

ensino, da pesquisa, da extensão universitária e da formação de profissionais, de interesse do 

município e da comunidade luverdense, com benefícios para todo o país. A concepção do 

presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Unilasalle/Lucas é parte dessa 

estratégia.  

A oferta de cursos foi cuidadosamente planejada, a partir de levantamento de 

interesses da população e necessidades regionais. A oferta inicial priorizou os cursos de 

graduação, nos níveis de bacharelado e de licenciatura plena. Em seu plano de expansão 

previsto neste PDI, o Unilasalle/Lucas desenvolverá, gradativamente, as ofertas de novos 

cursos de graduação, pós-graduação e de extensão, procurando responder às demandas da 

comunidade local e às possibilidades da Instituição. 

Os cursos superiores no nível de graduação, atualmente em funcionamento no 

Unilasalle/Lucas, classificam-se em 3 (três) modalidades, Bacharelado, Licenciatura e 

Graduação Tecnológica, conforme se apresentam em seguida: 

 

Cursos de Graduação 

 

Na Tabela 1 apresentam-se os cursos de graduação atualmente em funcionamento no 

Unilasalle/Lucas com os respectivos atos de autorização/reconhecimento, duração, 

habilitação e vagas anuais. 
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Tabela 1 - Cursos de Graduação Atuais 

Cursos Ato de Autorização (A) 

Ato de Reconhecimento (R) 

Ato de Renovação de 

Reconhecimento (RR) 

Duração Habilitação Vagas 

anuais 

ADMINISTRAÇÃO Port. MEC/SERES nº. 269 

de (D.O.U. de em 

04/04/2017) (RR) 

4 anos Bacharel 50 

AGRONEGÓCIO Port. MEC/SERES nº 135 de 

(D.O.U. de 02/03/2018) 

(RR) 

3 anos 

 

Tecnólogo 40 

AGRONOMIA Port. SERES/MEC nº. 202 

(D.O.U. de 06/06/2016) (A) 

5 anos 

 

Bacharel 120 

ARQUITETURA E 

URBANISMO 

Port. MEC/SERES nº 133 

(D.O.U. de 01/03/19) (A) 

5 anos Bacharel 60 

CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 

Port. MEC/SERES nº. 269 

de (D.O.U. de em 

04/04/2017) (RR) 

 

4 anos 

Bacharel 50 

DIREITO Port. MEC/SERES nº. 269 

de (D.O.U. de em 

04/04/2017) (RR) 

 

5 anos 

Bacharel 98 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA – 

LICENCIATURA 

Port. MEC/SERES nº 86 

(D.O.U. de 21/02/2019) 

(RR) 

 

4 anos 

Licenciatura 80 

ENGENHARIA CIVIL Port. MEC/SERES nº 133 de 

28/02/19, D.O.U. de 

01/03/19 (A) 

5 anos Bacharel 60 

GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

Port. MEC/SERES nº 917 de 

(D.O.U. de 28/12/2018) 

(RR) 

 

2 anos e 

meio 

 

Tecnólogo 40 

GESTÃO DA 

PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 

Port. MEC/SERES nº 88, de 

(D.O.U. de 21/02/2019) (R) 

3 anos e 

meio 

Tecnólogo 40 

PEDAGOGIA Port. MEC/SERES nº 917 de 

(D.O.U. de 28/12/2018) 

(RR) 

4 anos Licenciatura 60 

Fonte: Setor de Registro e Controle Acadêmico 

 

Em 2019 o Conselho Superior do Unilasalle/Lucas, tendo em vista adequação à 

realidade da demanda, aprovou a redução de vagas dos cursos de Administração, 

Agronegócio, Ciências Contábeis e Gestão da Produção Industrial, com a devida informação 

ao CERES. 

A excelência do ensino ofertado, que caracteriza o Unilasalle/Lucas, é comprovada 

pelo desempenho da Instituição nas avaliações realizadas pelo MEC. Tal desempenho é o 

resultado de investimentos e comprometimento com a qualidade, na incessante busca pela 

melhoria dos indicadores de qualidade dos cursos, como por exemplo: aumento do número 

de vagas do curso de bacharelado em Direito de 60 (sessenta) vagas anuais para 98 (noventa 

e oito) vagas anuais e também da nota máxima no segundo recredenciamento (nota 5). 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 22 

 

Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu) 

 

A Tabela 2 apresenta os cursos de Pós-graduação Lato Sensu atualmente em funcionamento 

no Unilasalle/Lucas. 

 

Tabela 2 - Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu – 2019 

Curso Edição Local 

MBA EM GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

Turma 2018 Sorriso/MT 

GESTÃO ESTRATÉGICA EM NEGÓCIOS 

CORPORATIVOS 

Turma 2018 Nova Mutum/MT 

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO INDIVIDUAL, 

COLETIVO E PROCESSUAL DO TRABALHO 

Turma 2018 Nova Mutum/MT 

MBA EM GESTÃO FISCAL E PLANEJAMENTO 

TRIBUTÁRIO 

Turma I 2018 Lucas do Rio Verde/MT 

MBA EM GESTÃO DO AGRIBUSINESS Turma I 2018 Lucas do Rio Verde/MT 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA EM 

NEGÓCIOS CORPORATIVOS 

Turma VII 

2018 

Lucas do Rio Verde/MT 

ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE, 

CONTROLADORIA E FINANÇAS 

Turma I 2017 Lucas do Rio Verde/MT 

GESTÃO ESTRATÉGICA EM NEGÓCIOS 

CORPORATIVOS 

Turma 2017 Lucas do Rio Verde/MT 

ESPECIALIZAÇÃO EM AGRICULTURA DIGITAL Turma 2019 Lucas do Rio Verde/MT 

MBA EM DESENVOLVIMENTO 

ORGANIZACIONAL COM FOCO EM GESTÃO DE 

PESSOAS 

Turma 2019 Lucas do Rio Verde/MT 

Fonte: NPPGE, 2019 

Em maio de 2016 através do processo UFRGS n° 23078.014166/2015-08 o 

Unilasalle/Lucas promoveu juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul/Faculdade de Ciências Econômicas/Programa-Graduação em Economia, representada 

pelo seu Reitor Dr. Carlos Alexandre Netto, uma parceria para ofertar um Projeto de 

Mestrado Interinstitucional – Minter - a ser realizado na Faculdade La Salle de Lucas do Rio 

Verde. O programa promotor é um dos centros de excelência nacional na área de Economia, 

possuindo nota cinco junto à CAPES.  

Em 2019 o Unilasalle/Lucas estabeleceu duas parcerias para a oferta de Cursos de 

Pós-graduação Stricto Sensu, nas modalidades Minter e Dinter: 
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a) Com a Universidade do Vale do Taquari – Univates – sediada em Lajeado/RS 

para um curso de Doutorado em Educação. 

b) Com a Universidade La Salle – Unilasalle/Canoas – sediada em Canoas/RS para 

um curso de Mestrado em Direito. 

Todos os cursos estão cadastrados do sistema e-MEC conforme previsto na Instrução 

Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014 e na Resolução CNE Nº 2, de 2 de fevereiro de 2014. 

Para todos os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, o Unilasalle/Lucas contrata 

professores com titulação de Doutores ou Mestres, com reconhecida experiência no 

componente curricular para o qual é contratado, oferecendo apoio logístico na forma de 

pagamento pelos deslocamentos e hospedagem. 

Com estas perspectivas, os cursos de pós-graduação a serem oferecidos serão 

planejados nas respectivas áreas de conhecimento, atendendo às demandas que forem 

surgindo. 

 

Educação A Distância 

 

Atendendo às exigências do Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que 

regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, o Unilasalle/Lucas apresenta-se 

como Polo de Educação a Distância da Universidade La Salle, de Canoas/RS. 

À Universidade La Salle cabe: a definição dos cursos a serem oferecidos, tanto de 

Graduação quanto de Pós-graduação; a elaboração do material instrucional, disponibilizado 

em plataforma exclusiva; a elaboração e impressão de apostilas dos componentes 

curriculares, disponibilizadas aos alunos; a contratação dos professores responsáveis pelos 

componentes curriculares e pelos respectivos tutores; a capacitação e treinamento desses 

tutores. 

Ao Unilasalle/Lucas cabe a gestão dos diversos cursos oferecidos pela Universidade 

La Salle, assegurando a infraestrutura necessária e monitorando o desempenho dos alunos do 

polo. Neste sentido o Unilasalle/Lucas adotará a política de integrar os alunos de EAD do 

Polo de Lucas do Rio Verde (matriculados na Universidade La Salle) em todas as atividades 

oferecidas aos alunos regulares de Graduação e Pós-Graduação, inclusive o acesso à 

Plataforma Altissia de ensino de línguas. 

A relação entre a Universidade La Salle e o Unilasalle/Lucas está definida em 

convênio. 
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1.6 Áreas de Atuação Acadêmica 

 

 Atualmente, o Unilasalle/Lucas dispõe de duas áreas de atuação: a Unidade Sede – 

Unidade I e o Colégio La Salle Lucas do Rio Verde - Unidade II. 

 Na Unidade Sede funcionam os cursos superiores de Graduação, de Graduação 

Tecnológica e de Pós-graduação; na Unidade II se encontram espaços destinados 

especialmente à Educação Física e atividades esportivas em geral: Ginásio Poliesportivo, 

Campo de Futebol (iluminado) e piscina semiolímpica. 

A Unidade Sede possui, como anexo, a Fazenda Escola, área de 50 ha locada para as 

práticas de campo dos cursos, especialmente os de Agronomia e de Agronegócio.  

 

1.7 Dimensão Legal  

 

 O Unilasalle/Lucas rege-se pelas normas do Sistema Federal de Ensino, pelo Estatuto, 

aprovado pelo Ministério de Educação e pelos demais Atos Normativos internos.  

O Unilasalle/Lucas está organizado com base na legislação emanada do Conselho 

Nacional de Educação – CNE, e atende:  

a) à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, capítulo IV, Art. 43 a 

67, que dispõem sobre a organização do Ensino Superior;  

b) ao Decreto Nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação 

superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de 

ensino;  

c) à Lei Nº 10.098/2000, que dispõe sobre as Condições de Acessibilidade para 

Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida; à Portaria Nº 3.284/2003, que 

especifica as condições de acessibilidade que devem existir nas IES para instruir 

os processos de avaliação; à Nota Técnica da Nº 385/2013 da SERES, que 

especifica a necessidade de assegurar a acessibilidade e conferir condições 

necessárias para o pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com 

deficiência ou mobilidade reduzida em todas as atividades acadêmicas;  

d) à Política de Educação Ambiental – PNEA, Lei Nº 9.795/1999 e Decreto Nº 

4.281/2002, Resolução Nº 02 - CP/CNE, de 15 de junho de 2012;  
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e) à Educação em Direitos Humanos, Resolução Nº 01 - CP/CNE, de 30 de maio de 

2012;  

f) à Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena, Parecer Nº 03/2004 - CNE/CP e Resolução Nº 01 - 

CP/CNE, de 17 de junho de 2004.  
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2 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

 

2.1 O Projeto 

 

O Projeto Pedagógico Institucional é um documento conceitual e paradigmático, pois 

seu objetivo e uso relacionam-se aos princípios e critérios que constituem as referências 

fundamentais aos processos e atividades da Instituição, conforme se definem no seu Estatuto, 

no seu Regimento, no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, no seu Projeto de 

Autoavaliação e nos projetos específicos de cada curso.  

Dessa forma, os parâmetros e propostas pedagógicas são os conteúdos essenciais do 

Projeto, em sua função política, ou seja, de compromisso com o social, os Direitos Humanos, 

a comunidade. O Projeto, portanto, vai além do instituído (currículos, atividades) para 

propor-se como instituinte, ou seja, como perspectivas que orientam a construção 

institucional, em processo; por isso, ressalta-se a importância de conceitos, princípios e 

objetivos orientadores dessa construção e do trabalho dos gestores nesse sentido. 

O qualitativo político, atribuído ao Projeto, explicita o significado do compromisso 

institucional com a formação para a vida cidadã e o ideal de uma sociedade igualitária e 

verdadeiramente democrática. É nessa perspectiva que se apresentam, no Projeto, as 

definições básicas das metas institucionais e dos propósitos de formação, com os quais se 

compromete, observando o contexto no qual se insere, assim como sua origem, motivos e 

finalidade. 

O Projeto, portanto, associa-se à própria organização do trabalho institucional, seus 

princípios, ações e previsões, que constituem o foco da gestão. Assinala-se, então, que as 

principais referências do que se projeta encontram-se nos alunos, professores e comunidade 

acadêmica, de modo geral, tendo como horizonte as características e necessidades do 

contexto social em que a instituição se insere. 

Por tudo isso, o Projeto Pedagógico Institucional segue e persegue um rumo, uma 

direção. Suas ações e decisões são intencionais, ou seja, têm um sentido, um significado 

explícito, assim como têm compromissos definidos e assumidos pelo coletivo que vai 

implementá-lo. Compromissos estes que são sociais e públicos, de acordo com os interesses 

e necessidades concretas da população a que o trabalho institucional atende. 

Do ponto de vista político, a participação da comunidade educativa na implementação 
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do Projeto e nas ações dos gestores, não só propicia como fortalece a vivência democrática, 

uma vez que envolve professores, alunos, colaboradores, representantes da comunidade, 

trazendo seu olhar, suas atenções para o que é essencial e atual na perspectiva dos avanços e 

comprometimentos do trabalho. 

Neste sentido, para alcançar o objetivo de fortalecer a natureza da Instituição e de 

atender às necessidades educacionais, o Projeto se pauta na integração e na articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, com foco na inovação, empreendedorismo, metodologias ativas 

e na internacionalização. Esta proposta parte da consideração dos aspectos que caracterizam 

a região de inserção regional da Instituição e apresenta as perspectivas acadêmicas, 

associadas aos princípios filosóficos e técnico-metodológicos, e à organização didático-

pedagógica, voltadas à formação integral por meio das políticas de ensino, pesquisa, 

extensão, responsabilidade social e gestão.  

Sendo assim, o Unilasalle/Lucas entende que aprendizagem com qualidade, exige 

conceber e praticar a avaliação como um elemento de reflexão, de problematização, de 

enfrentamento das dúvidas, redimensionamento das ações efetivadas, sobretudo no diálogo 

que se constrói no conflito de ideias e argumentos entre os sujeitos envolvidos no processo a 

fim de intervir nos fatores que determinam possíveis dificuldades com vistas à adoção de 

estratégias de ação para a superação das problemáticas detectadas, possibilitando, deste 

modo, uma formação profissional, que tem a dimensão da formação humana como um de 

seus pilares. Logo, importante destacar que  

(...) a educação é um processo reflexivo e prático, que se situa num 

contexto sociopolítico-econômico, sendo por ele influenciado, mas 

que tem a força de influenciá-lo, por meio de uma ação 

transformadora. Assim, a educação é vista como uma prática social 

construída historicamente e move-se pelo processo de contradição, 

sendo a realidade educacional, ao mesmo tempo, reprodutora do 

sistema e revolucionária (FERNANDES, 2002, p.117).1 

 

 

2.2 Inserção Regional 

 

A sede do Unilasalle/Lucas é na cidade de Lucas do Rio Verde, na metade norte do 

estado de Mato Grosso, distante cerca de 300 km da capital, Cuiabá, tendo em seu entorno 

                                                 
1
FERNANDES, M. E. A. Avaliar a escola é preciso. Mas...que avaliação? In: VIEIRA, S. L. (org.). Gestão 

da escola: desafios a enfrentar. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
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diversos município de grande, médio e pequeno porte, com economia predominantemente no 

setor agropecuário. O mapa a seguir situa geograficamente a cidade. 

 
Figura 1: Mapa da posição geográfica de Lucas do Rio Verde 

 

A inserção regional do Unilasalle/Lucas guarda relação com a experiência e atuação 

da Mantenedora no Brasil, em particular no Estado do Rio Grande do Sul, onde a Sociedade 

Porvir Científico mantém, em Canoas, a Universidade La Salle, instituição de excelência e 

comprovada liderança na educação superior. Para responder às demandas da comunidade 

local, conforme já destacado, a Mantenedora resolveu ampliar a sua atuação para o ensino 

superior.  

Essa inserção justifica-se, uma vez que, nesses poucos anos de existência, a 

Instituição de Ensino Superior Lassalista já se tornou referencial de tradição, qualidade e 

modernidade, transformando-se em um importante polo de formação para a região do médio 

norte mato-grossense, principalmente para as municipalidades de Nova Mutum, Tapurah e 

Sorriso. 

 

2.2.1 Dados geográficos 

 

Lucas do Rio Verde localiza-se no Estado de Mato Grosso e ocupa uma área de 

3.675.221 quilômetros quadrados. Segundo dados de 2010 do IBGE, a população da cidade 

está em torno de 45.556 habitantes, com população estimada em 2018 em 63.411 habitantes.  
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Em 2016, o salário médio mensal era de 2.6 salários mínimos. A proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total era de 36.4%. Na comparação com os outros 

municípios do estado, ocupava as posições 14 de 141 e 4 de 141, respectivamente. Já na 

comparação com cidades do país todo, ficava na posição 406 de 5.570 e 239 de 5.570, 

respectivamente.  

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 

6.4 no IDEB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.2. Na comparação com cidades 

do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 5 de 

141. Considerando a nota dos alunos dos anos finais, a posição passava a 2 de 141.  

O clima característico da região é o tropical de savana, com duas estações bem 

definidas, com temperatura média anual de 25⁰. A vegetação é constituída por cerrado, 

arbóreo denso (cerradão) e matas ciliares. Predomínio dos relevos planos com solos argilosos 

ou areno-argiloso. Os rios principais são o Rio Verde, Cedro, Divisão e o Córrego Lucas. 

  

2.2.2 Economia e cultura 

 

Lucas do Rio Verde destacou-se em segundo lugar entre as 50 cidades pequenas mais 

desenvolvidas do país, apontado pela Revista Exame de julho de 2016, a mesma revista 

indica que o município se encaixa na quinta colocação entre as melhores cidades do Brasil 

para se fazer negócios, feita pela consultoria Urban Systems que pontuou o município em 

14,01 pontos, em uma escala que ia até 30.  

 Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) é de 0,768, considerando-se 

como alto, acima da média estadual, e ocupando a segunda colocação no ranking estadual. 

(PNUD - Ranking IDH Municípios 2010). A renda per capita é de R$ 62.202,25 (sessenta e 

dois mil, duzentos e dois reais e vinte cinco centavos), segundo dados do IBGE de 2016. 

A educação é um dos setores que mais se destaca, com taxa de escolarização de 97,5% 

entre os 6 a 14 anos de idade.  

A expansão de cursos do Unilasalle/Lucas tem proporcionado benefícios à população, 

como apoio às comunidades carentes e maior número de eventos culturais. Com equipamento 

e instalações modernas, laboratórios, além de um currículo bem elaborado, o 

Unilasalle/Lucas tem ampliado o número de alunos.  

Com alta tecnologia e elevados índices de produtividade, a agricultura de Lucas do 

Rio Verde desponta como uma das mais eficientes e foi fundamental para rapidamente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exame_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2016
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Mato_Grosso_por_IDH
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firmar-se entre os mais importantes polos do agronegócio de Mato Grosso e do país. 

Responsável por 1% de toda produção brasileira de grãos, embora sua área ocupe apenas 

0,04% do território nacional, o município agora ingressa de vez no seu segundo ciclo 

econômico. Um processo que evoluiu a partir de 2005, com o início da implantação da Usina 

Canoa Quebrada – um investimento gerador de mais 28 megawatts de energia que entrou em 

operação no início de 2007 e se consolida com a chegada de gigantes da indústria de 

transformação de alimentos. Com o agronegócio em franca expansão e o impulso dado para 

a verticalização da economia, Lucas do Rio Verde abre caminho para se tornar muito mais 

que um produtor primário altamente tecnificado e modelo de vida comunitária. O incentivo 

à instalação de novas empresas – através da isenção de impostos e da disponibilização de 

lotes subsidiados com toda a infraestrutura necessária – evidencia a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável e o equilíbrio social. 

A agricultura é a base inicial de sustentação de uma economia, ou seja, toda a 

sustentação econômica de um município ou região passa pelo setor agrícola. A partir da 

agricultura é que surgem possíveis investimentos em outros setores, como o setor de serviços 

e industrial. A produção agrícola é a principal mantenedora do sistema econômico regional 

aonde se encontra o município de Lucas do Rio Verde, constitui-se também como a principal 

alavanca que impulsiona o crescimento econômico para o Estado de Mato Grosso. 

As pequenas áreas de produção constituem-se em locais próximos da cidade, e 

distribuem-se em pequenas chácaras que vivem da exploração comercial do leite e derivados, 

do plantio de hortaliças e frutas e da produção de mel, peixe e outros produtos. A 

comercialização se dá nos mercados e na feira do produtor, essa é realizada duas vezes por 

semana, aonde se mantém uma associação de produtores locais, já que os mesmos não 

conseguem competir com a produção de grãos em larga escala. 

As médias e grandes áreas de produção especializaram-se em produzir grãos e fibras 

como soja, milho e algodão. Algumas dessas áreas produzem em pequenas escalas feijão, 

arroz, sorgo, milheto e outros produtos como forma de diversificação da produção e 

aproveitando o mercado momentâneo. 

A suinocultura é um investimento agregado junto à produção de grãos, podendo ser 

incorporada como uma alternativa rentável para as famílias rurais. O município de Lucas do 

Rio Verde conta com uma atividade potencial, pois gera produção de milho e soja suficientes 

para a manutenção da cadeia regional, como também para manter as cadeias provenientes de 

outros estados. 
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A produção de suínos e frangos é um investimento altamente viável devido à rapidez 

do retorno sobre o capital investido, pois essa é uma atividade de curto prazo. Um dos fatores 

importantes sobre essas atividades é a parceria que se forma em torno dessa produção. 

Empresas com potencial de investimentos têm nessa atividade sua fonte de sustentação 

bancando o financiamento para as estruturas, rações, matrizes e medicamentos, além de 

treinar a mão-de-obra. Assim os produtores locais e as empresas unem-se em uma espécie de 

parceria onde há a produção e entrega da matéria-prima, o treinamento da mão-de-obra e 

comercialização dos equipamentos e estruturas físicas e a industrialização e comercialização 

do produto final. Temos ainda como fatores de destaque o clima, a água, a matéria-prima em 

abundância e a mão-de-obra. 

Outro fator é o interesse pela carne suína e de frango em outros países. O nível de 

exportação cresceu consideravelmente nos últimos anos. 

Assim, por todas essas condições, Lucas do Rio Verde constitui-se num contexto 

especialmente favorável à formação de profissionais em todas as áreas de conhecimento e 

trabalho de interesse de espaço rural e urbano, nos aspectos econômicos, sociais, políticos, 

culturais. 

 

2.3 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos  

 

Os princípios filosóficos e técnico-metodológicos que fundamentam o Projeto do 

Unilasalle/Lucas se encontram nos valores da educação propostos por São João Batista de 

La Salle, reconhecendo todo e qualquer sujeito como sendo dotado de capacidade criativa e 

ator principal no contexto das relações sociais, agindo não somente sobre si mesmo, mas, 

também, sobretudo, sobre seus semelhantes na busca pelo bem e pela igualdade. 

Além disso, o Unilasalle/Lucas acredita na indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão; na educação continuada; na valorização das pessoas; na gestão 

sustentável; na inovação, na criatividade e no empreendedorismo; na qualidade de vida no 

trabalho; no trabalho em rede; na valorização das parcerias; e na internacionalização.  

A concepção da proposta pedagógica e das ações educativas do Unilasalle/Lucas está 

orientada pela educação por competências, por meio das quais se desenvolvem habilidades e 

conhecimentos para o enfrentamento e resoluções dos problemas que ora se apresentem na 

vida acadêmica ou no mercado de trabalho. As ações educativas orientadas pelo 
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desenvolvimento de competências requerem atenção contínua em decorrência das 

transformações e dos avanços tecnológicos na contemporaneidade.  

Outrossim, vale ressaltar que alteridade, solidariedade e respeito relacionam-se 

prioritariamente aos saberes que transcendem as áreas de conhecimento, ensejando, sempre, 

uma postura crítica e reflexiva não somente dos alunos, mas, também, dos professores e dos 

demais colaboradores da instituição. 

 

2.4 Organização Didático-pedagógica 

 

Princípios didáticos são fundamentos e critérios de referência dos métodos e técnicas 

de ensino; alguns desses princípios são comuns, tanto aos métodos e técnicas 

predominantemente individualizados, como aos predominantemente coletivos ou grupais; 

entre eles, exemplificam-se: o princípio da proximidade do conhecimento, o princípio da 

direção, o da adequação ao processo de ensino-aprendizagem, o da participação, da 

espontaneidade, da vivência, da descoberta, da transferência, da reflexão. 

O princípio da proximidade recomenda que no processo ensino-aprendizagem, sejam 

quais forem seus métodos e técnicas, se inicie pelo conhecimento que seja o mais próximo 

possível da vida do aluno, partindo dos fatos mais imediatos para os mais remotos, do 

conhecido para o desconhecido. 

O princípio da direção recomenda ao professor o planejamento, a previsão, a 

sequência lógica, estruturada, do conhecimento, a clareza de objetivos e o enfoque de 

questões essenciais do conteúdo, sem deter-se em questões periféricas. 

O princípio da adequação recomenda que os métodos e técnicas sejam apropriados 

ao aluno, à natureza e tipo de conteúdo, ao contexto, às fases evolutivas do desenvolvimento 

e da aprendizagem. 

O princípio da participação recomenda que se observe, nos alunos em formação, em 

todas as áreas, a atividade, o envolvimento, o estudo, a atenção, o trabalho com o 

conhecimento, a organização, a disposição, a conscientização do valor do estudo, da 

aprendizagem e seus métodos. 

O princípio da espontaneidade recomenda preservar, em qualquer método de ensino-

aprendizagem, o valor de condutas que propiciem a livre manifestação de ideias, a 

qualificação e acolhimento das pessoas, a confiança, a iniciativa, a criatividade e criação, o 

respeito às diferenças e à pluralidade. 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 33 

 

O princípio da vivência aplica-se à consideração ao conhecimento formado no 

cotidiano e nas práticas anteriores dos alunos, assim como suas experiências atuais, 

associando-os aos significados do conhecimento teórico e suas relações com fatos da 

realidade, da vida. 

O princípio da descoberta aplica-se ao conhecimento, tanto ao teórico e suas fontes, 

como ao conhecimento pessoal, de si e do outro, incluindo ainda o conhecimento dos fatos 

da realidade e a vivência do prazer de aprender. Observam-se, também, nesse princípio, os 

processos intuitivos e criativos de elaboração cognitiva. 

O princípio da transferência do conhecimento refere-se à sua integração, interlocução, 

articulação, irradiação à vida, ao cotidiano, onde se encontram os seus significados concretos.  

O princípio da reflexão recomenda incorporar aos métodos de ensino-aprendizagem 

os processos de análise (pensamento, reflexão), conclusões, manifestações de opinião e 

avaliação do conhecimento. 

Esses princípios orientam a compreensão dos processos de aprendizagem e dos 

métodos que os promovem. 

Podemos afirmar, ainda, que as atividades são importantes na medida em que 

complementam os processos de aprendizagem, auxiliando a aplicação, a transposição do 

conhecimento, sua reelaboração e reconstrução, pois que através das atividades, estreitam-se 

as relações entre prática – teoria – prática, numa relação que se faz dialética. 

A aprendizagem implica, portanto, em reelaboração crítica do conhecimento em 

níveis diversos, isto é, compreensão, análise, síntese, avaliação.  

Neste sentido, o Unilasalle/Lucas estabelece como plano acadêmico o conjunto das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo sua concepção fundamentada em sua missão, 

que acredita na excelência educativa, no compromisso com a formação de profissionais de 

vanguarda, com o espírito de fé, fraternidade e serviço, valores éticos e humanos, consciência 

ambiental e social, preconizando a execução de seus programas através da integração e 

articulação sistemática com instituições e organismos externos com quem está interagindo. 

Para o cumprimento do projeto pedagógico institucional, estabeleceram-se as 

seguintes linhas básicas de ação:  

a) Desenvolver uma sistemática organizacional que harmonize o funcionamento de 

todos os órgãos e setores do Unilasalle/Lucas por meio de um mecanismo 

adequado de interação e comunicação interna e externa. 
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b) Viabilizar economicamente a instituição, sobretudo, para lhe dar efetivas 

condições para o ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação.  

c) Articular a interação do ensino, pesquisa e extensão nas perspectivas dos cursos 

atuais e dos que venham a ser criados.  

d) Criar condições institucionais para garantir cursos de pós-graduação, com vistas 

ao aperfeiçoamento, tanto dos seus recursos humanos, como dos profissionais de 

sua área de influência.  

e) Fortalecer sua identidade comunitária, pela interação da instituição com sua área 

de influência, principalmente nos campos da cultura, da educação, da cidadania, 

da inclusão social e do meio ambiente. 

f) Aprimorar a infraestrutura física, para o melhor desenvolvimento dos projetos 

atuais e a implantação dos projetos previstos.  

g) Aperfeiçoar o espírito participativo dos membros da comunidade acadêmica. 

h) Efetivar a participação dos membros da comunidade interna e externa na solução 

dos problemas da instituição e dos problemas da própria comunidade.  

Desse modo, cabe explicitar, ainda, que o currículo entendido como espaço de criação 

e de construção de identidade, convida docentes e discentes a dialogarem na busca do 

desenvolvimento de competências e habilidades, por meio da construção do conhecimento. 

Neste sentido, vale ressaltar o que diz Silva: 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O 

currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa 

vida, curriculum vitae: no currículo se forja a identidade. O currículo é 

texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade. 

(SILVA, TOMAZ TADEU, 2004). 
  

Todo processo ensino-aprendizagem no Unilasalle/Lucas se constrói a partir dos 

pressupostos lassalistas assumindo compromissos socialmente responsáveis ao oferecer 

ensino de qualidade que busca a excelência e a internacionalização, tendo por finalidade a 

capacitação profissional e a construção de uma sociedade mais humana e igualitária, 

sustentada em valores que consolidam o respeito ao ambiente, à vida e aos Direitos Humanos. 

Neste sentido, compromete-se em pensar e discutir de forma inter e transdisciplinar 

as questões ambientais e étnico raciais, incluindo a cultura africana e a cultura indígena, 

entendendo as nossas ancestralidades, contribuindo para a formação integral. 

Sendo assim, a educação ambiental ocorre nas práticas docentes e nas atividades intra 

e extramuros, relacionando-a aos contextos econômico, social, e, sobretudo, à 
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sustentabilidade. Destaca-se, no Unilasalle/Lucas, a preocupação com as questões voltadas 

aos Direitos Humanos não apenas nos componentes curriculares, mas também na pesquisa e 

na extensão, bem como nas práticas sociais implementadas junto a comunidade. 

Cada curso de Graduação, por meio do seu Projeto Pedagógico - PPC, expressa a 

forma como se desenvolve a formação profissional. O PPC expressa como as competências 

e habilidades técnicas, científicas, políticas e humanas se articulam, no sentido de transformar 

a realidade, com ênfase na promoção de iniciativas e ações de inclusão, tendo por base a 

igualdade social. 

As ações que evidenciam a integração entre ensino, pesquisa e extensão revelam o 

investimento institucional na indissociabilidade entre as finalidades de uma instituição de 

educação superior, e trazem, como resultado, a apropriação das competências necessárias ao 

exercício da profissão e para a reflexão crítica diante das questões propostas pela sociedade 

contemporânea. 

Os programas de estágio curricular e extracurricular são realizados através das mais 

diversas parcerias, pois compreende-se que é o estágio que possibilita a aquisição de 

experiências e o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas a cada curso, na busca 

do aprimoramento científico, técnico e cultural. 

Os estágios curriculares, obrigatórios e não obrigatórios, as monitorias, e demais 

atividades práticas possuem regulamentações próprias, aprovadas pela Reitoria e pelos 

Conselhos. É importante destacar que as diversas atividades são desenvolvidas para o ensino, 

a pesquisa e a extensão, articulando saberes e práticas de cursos distintos, consubstanciando 

as concepções curriculares e fortalecendo as parcerias locais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

 

2.5 Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

2.5.1 Políticas de Ensino 

 

O Unilasalle/Lucas adota um projeto político-pedagógico global, cujas diretrizes 

servem de referencial para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e 

dos programas de pós-graduação, da pesquisa e da extensão. As diretrizes pedagógicas desse 

projeto institucional global, também, orientarão a concepção dos projetos pedagógicos 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 36 

 

específicos dos cursos de licenciatura e bacharelado, dos cursos tecnológicos e dos programas 

de pós-graduação, extensão e educação continuada a serem criados nos próximos anos.  

 O projeto político-pedagógico global do Unilasalle/Lucas parte do pressuposto de que 

existe estreita interação entre educação, cultura e sociedade, entre políticas educacionais e 

políticas sociais, entre conhecimento científico e desenvolvimento sustentável. Nesse 

conjunto de interações, coloca-se a concepção da finalidade da educação e dos objetivos do 

ensino superior. As escolas e as instituições de educação superior são concebidas instâncias 

sociais por excelência para a promoção humana em suas dimensões econômica, política, 

cultural e espiritual. A partir desse posicionamento, é possível conceber a educação como 

construtora da cidadania e da democracia. 

 A instituição assume, assim, um compromisso ético de utilizar o conhecimento como 

instrumento para a construção da cidadania e a promoção da qualidade de vida humana, 

alicerçada na conjunção dos princípios de liberdade individual e equidade social. Portanto, 

liberdade e equidade, respeito à natureza e à dignidade humana, cidadania e participação na 

vida social são requisitos essenciais da democracia. Para os cristãos, são também exigências 

evangélicas. 

As atividades de ensino do Unilasalle/Lucas têm, assim, um caráter essencialmente 

formativo e cultural, visando à incorporação de valores e práticas que facilitem a inserção de 

seus participantes na sociedade contemporânea e possibilitem o pleno exercício da cidadania. 

Para maximizar a inserção social de professores, pessoal técnico-administrativo e estudantes, 

a instituição de ensino superior fomenta a integração multidisciplinar e o trabalho como 

elementos formadores; procura levar os estudantes a desenvolver consciência crítica de seu 

próprio itinerário formativo e de sua responsabilidade social; estimula a emergência de uma 

ética construtiva das relações sociais entre dirigentes, professores, alunos, colaboradores 

técnico-administrativos e a comunidade; e explora a potencialidade do ser humano e a 

complexidade da própria condição humana e das condições sociais e culturais no processo 

educacional.  

 No cotidiano do processo educacional, o Unilasalle/Lucas adota as seguintes 

estratégias: articulação entre teoria e prática, a pesquisa científica; integração entre ensino e 

aprendizagem, através de uma metodologia ativa que preconiza o aprender a aprender; a 

interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; articulação entre atividades de graduação e 

pós-graduação; indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como pontos de partida 

e de chegada do processo de construção e democratização do conhecimento. Além dessas 
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estratégias, na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos que integram este Plano de 

Desenvolvimento Institucional, tomaram-se em conta as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação - MEC.  

Os Coordenadores dos Cursos são responsáveis pela implementação dos respectivos 

projetos pedagógicos. Cabe destacar que os cursos de graduação, em seu conjunto, deverão 

englobar, de forma integrada, os programas de formação profissional. 

Os projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento, assim como dos cursos a 

serem criados nos próximos anos, serão elaborados de acordo com as diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação e da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e, 

quando for o caso, em consonância com as orientações das correspondentes Ordens ou 

Conselhos Profissionais. 

É importante ressaltar aqui que, acima do preparo técnico para o exercício da 

profissão, os projetos específicos dos cursos de graduação e programas de pós-graduação são 

concebidos à luz do projeto político-pedagógico global do Unilasalle/Lucas, que adota uma 

política compreensiva de promoção humana e transformação social. Tal política 

compreensiva concebe atividades de formação dos profissionais nos distintos campos do 

conhecimento e da atividade humana, incluindo a formação dos educadores, em uma 

perspectiva holística que considera a globalidade das relações econômicas, políticas e 

culturais da sociedade contemporânea. É a partir desse posicionamento que o 

Unilasalle/Lucas concebe a educação e o ensino superior, em particular, como instâncias na 

construção da cidadania e da democracia. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado e Graduação 

Tecnológica, e programas de pós-graduação, extensão e educação continuada do 

Unilasalle/Lucas são resultado de um processo de construção que conta com a participação 

de profissionais, tanto da esfera acadêmica, quanto da administrativa. A preparação dos 

projetos pedagógicos dos cursos em funcionamento, e dos futuros cursos, é de 

responsabilidade da Reitoria do Unilasalle/Lucas, contando com a participação dos 

Coordenadores de Cursos e membros do corpo docente e do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), sob supervisão do Setor de Educação Superior da Mantenedora. 

A supervisão e a avaliação dos projetos pedagógicos e das atividades acadêmicas dos 

cursos são da competência dos Coordenadores de Cursos, observando-se os indicadores de 

avaliação institucional, formulados pelo Ministério da Educação e pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). 
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Para materializar suas diretrizes pedagógicas, o Unilasalle/Lucas dará continuidade a 

um conjunto de ações que já vem desenvolvendo: 

a) Realização de cursos plenos em nível de graduação e cursos de pós-graduação. 

b) Realização de cursos de educação a distância e semipresenciais, dentro das 

normas e limites aprovados pela Mantenedora e pelos órgãos governamentais 

correspondentes. 

c) Realização de cursos, seminários e conferências de atualização e 

aperfeiçoamento profissional, em distintas áreas do conhecimento científico e 

tecnológico, e da atividade literária, artística e cultural. 

d) Fomento e realização de projetos de pesquisa e publicação de estudos nos vários 

campos da educação, ciência e cultura. 

e) Realização de atividades de extensão e apoio a eventos organizados pela e para 

a comunidade local.  

f) Desenvolvimento de programas de formação continuada do corpo docente e de 

seu pessoal técnico e administrativo. 

g) Realização de programas de valorização e apoio à produção cultural local, 

regional, e de intercâmbio nacional e internacional. 

 

2.5.2 Políticas de Pesquisa 

 

A Política de Pesquisa Institucional define as Linhas de Pesquisa, os Programas de 

Pesquisa, as modalidades de Projetos de Pesquisa, as Diretrizes para esses programas, a 

organização da pesquisa e orientações gerais. 

 

À luz dessa Política, pretende-se, no período de vigência deste PDI: 

a) Definir os docentes pesquisadores com o número de horas destinados à pesquisa, 

especialmente os de regime de trabalho de tempo integral. 

b) Organizar os docentes pesquisadores em grupos de pesquisa. 

c) Elaborar e executar projetos de pesquisa. 

d) Incrementar o Programa de Iniciação Científica. 

e) Inserir a pesquisa nas Atividades Complementares.  

 

 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 39 

 

Linhas de Pesquisa. 

 

O Unilasalle/Lucas adota as Linhas de Pesquisa descritas a seguir, de forma integrada 

com as demais instituições de ensino Superior da Rede La Salle, em nível nacional e 

internacional. 

 

1. Inovação, Sustentabilidade e Humanismo Solidário. 

Estuda a ocorrência da inovação e da sustentabilidade nas diversas áreas do 

conhecimento, com ênfase no papel do ser humano como promotor do novo a 

partir das tecnologias emergentes. Estuda o desenvolvimento humano em suas 

perspectivas migratórias, educacionais, comportamentais, culturais e sociais. 

Problematiza os fenômenos que interferem na formulação e implantação da 

inovação e das mudanças, na perspectiva das estratégias regionais, mapeando as 

características sócio-econômico-culturais dos indivíduos, grupos e comunidades 

regionais. Estuda também os processos constitutivos da existência humana e 

desenvolve investigações acerca dos principais desafios presentes na evolução da 

sociedade, considerada em suas múltiplas dimensões, a partir de análises que 

priorizam abordagens socioculturais. 

 

2. Logística, Produção e Desenvolvimento. 

Realiza estudos e pesquisas interdisciplinares sobre a dinâmica econômica do 

desenvolvimento social em uma perspectiva espacial. Busca-se a compreensão 

tanto teórica quanto empírica da dinâmica socioeconômica regional no contexto 

brasileiro. Investiga o comportamento do consumidor, a Economia Solidária, o 

Agronegócio, o Empreendedorismo. Analisa os determinantes regionais da 

atividade tecnológica brasileira, considerando a base industrial regional, o 

ambiente urbano e a infraestrutura científica e tecnológica. 

 

3. Estado de Direito e Agronegócios. 

O Estado de Direito e Agronegócio aborda a relação dos diversos ramos do 

Direito com o Agronegócio; problematiza situações ocorridas nas atividades 

econômicas desenvolvidas no setor primário frente ao que dispõe a legislação; 

analisa a relação do Direito Privado (Direito Civil e Direito Empresarial) e do 
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Direito Público (Direito Constitucional, Direito Ambiental, Direito Tributário, 

Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Internacional, etc) com o 

desenvolvimento das atividades agropastoris, especialmente sob a perspectiva do 

princípio da função social da propriedade. 

 

4. Memória, Estudos Culturais, Identidade e Linguagens na Educação. 

Tem como foco a memória, as identidades culturais, formas de expressão e de 

recepção das culturas, identidades de grupos humanos, de instituições e de 

produções culturais em seus aspetos políticos, sociais, linguísticos, literários, 

éticos, religiosos e econômicos; analisa a preservação e o desenvolvimento 

histórico-social das diversidades culturais numa perspectiva histórico-cultural. 

Aborda estudos interessados na forma como os discursos concorrem para 

estruturar as práticas escolares e as múltiplas representações culturais que nelas 

se constituem. Discutem-se os desdobramentos teóricos dos conceitos de 

identidades e diferenças, bem como as políticas representacionais e as estratégias 

implicadas na produção de posições de gênero, etnia, nacionalidade, profissão, 

classe social etc. A linha abriga ainda estudos de revisão analítica em mídias 

(jornal, cinema, revistas), bem como outros processos de escolarização que 

focalizem diferentes temáticas. Trata-se de estudar a construção de identidades 

dentro das políticas de representação e das disputas de poder e de entender as 

representações culturais como produtivas e constituidoras de identidades. 

 

5. Alimento, Nutrição e Saúde. 

Esta Linha de Pesquisa faz parte das Linhas de Pesquisa propostas pela 

Associação Internacional de Universidades Lassalistas – IAUL e aborda temas 

de pesquisa sobre Bioquímica de produtos alimentares, ciência e engenharia de 

água potável, riscos e curas alimentares para o câncer, estudos de impacto 

econômico sobre os programas escolares de nutrição. 6. Sustentabilidade e Meio 

Ambiente Esta Linha de Pesquisa faz parte das Linhas de Pesquisa propostas pela 

Associação Internacional de Universidades Lassalistas – IAUL e estuda a 

mudança climática, eco desenho de casas e centros urbanos, ecologia industrial, 

monitoramento da qualidade do ar, da água e do solo em centros urbanos.  
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Programas de Pesquisa  

 

A política de pesquisa do Unilasalle/Lucas contempla três programas de pesquisa: 

programa institucional de incentivo à pesquisa; programa de institucionalização da pesquisa 

com fomento externo; programa institucional de iniciação científica e tecnológica.  

Programa Institucional de Incentivo à Pesquisa. 

O Unilasalle/Lucas instituiu, através de Resolução, um Programa de Incentivo à 

Pesquisa, com regulamento próprio, destinado a estimular a produção científica e tecnológica 

da instituição. O programa institucional de incentivo à pesquisa é mantido por recursos 

alocados no orçamento anual do Unilasalle/Lucas para o desenvolvimento de pesquisas, 

permitindo o desenvolvimento de projetos pelo pesquisador, segundo normas definidas em 

edital. O objetivo deste programa é incentivar e fomentar projetos de pesquisa na instituição, 

além de contribuir com a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

Programa Institucional de Pesquisa com Fomento Externo. 

O Unilasalle/Lucas instituiu, pela Resolução XX, Programa Institucional de Pesquisa 

com Fomento Externo, com regulamento próprio, destinado a estimular a produção científica 

e tecnológica da instituição com recursos obtidos em agências de fomento à pesquisa, ou 

através de parcerias com empresas e entidades de pesquisa. As normas do programa são 

definidas por edital, respeitadas as normas estabelecidas pela fonte de financiamento externo. 

A coordenação do projeto de pesquisa é de responsabilidade de um professor do 

Unilasalle/Lucas, com titulação mínima de mestre, ou de especialista com reconhecida 

atuação na área. 

Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica. 

O Unilasalle/Lucas instituiu um Programa de Iniciação Científica e Tecnológica. Este 

programa, que possui regulamento próprio, destina-se a oferecer oportunidades de iniciação 

científica aos acadêmicos dos Cursos de Graduação. Esse programa tem por objetivo 

introduzir o aluno no mundo da pesquisa científica, bem como estimular o pesquisador-

orientador a formar grupos e de redes de pesquisa.  

 

Projetos de Pesquisa Institucionais  

 

Os Projetos de Pesquisa Institucionais são de natureza acadêmico-científica ou 

comercial.  
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Os Projetos de Pesquisa Institucionais são: 

a) Propostos pela Comissão Científica do Unilasalle/Lucas que acolherá projetos 

encaminhados por docentes ou projetos encomendados por pessoas ou entidades 

locais ou regionais ou nacionais. 

b) Projetos que atendem editais de agências de fomento à pesquisa, previamente 

aprovados pela Comissão Científica e Reitoria. 

c) São financiados pelo Unilasalle/Lucas, com verbas definidas pela Reitoria, 

explicitando sua utilização ou por outras entidades de fomento à pesquisa 

mediante devidos contratos. 

d) Programa de Iniciação Científica e Tecnológica com atividades de pesquisa 

realizados por alunos dos Cursos de Graduação, apresentados na Mostra de 

Iniciação Científica.  

 

Diretrizes dos Projetos de Pesquisa Institucionais 

 

a) São vinculados às Linhas de Pesquisa. 

b) São coordenados por professores com titulação de mestrado ou de doutorado, 

vinculados ao Unilasalle/Lucas. 

c) São elaborados de forma interdisciplinar. 

d) Atendem aos editais do Unilasalle/Lucas e às demandas oriundas da comunidade 

local ou regional. 

e) São encaminhados ao Coordenador de Pesquisa para avaliação da Comissão 

Científica e para aprovação da Direção Geral. Diretrizes para Trabalhos de 

Conclusão de Cursos / Trabalhos de Curso.  

Os Cursos de Pós-graduação Lato Sensu e os Cursos de Graduação que preveem em 

seus Projetos Pedagógicos a elaboração de um trabalho de conclusão de curso / trabalho de 

curso, seguem as seguintes diretrizes gerais: 

a) São vinculados às Linhas de Pesquisa. 

b) Os Orientadores são vinculados ao Unilasalle/Lucas e indicados pelo 

Coordenador dos Cursos de Graduação e Pós-graduação, ouvidos os alunos. 

c) São apresentados na forma de artigo científico, produção tecnológica ou projeto 

de intervenção. 
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d) São relacionados a problemas da localidade ou região de atuação dos alunos, seja 

nas empresas onde eles trabalham, seja em outras empresas. 

e) Tem características inovadoras. 

f) Utilizam fundamentação teórica (bibliografia impressa ou eletrônica) em nível 

correspondente, delimitado pelo Orientador.  

 

Estrutura Organizacional  

 

A Pesquisa no Unilasalle/Lucas tem a seguinte estrutura organizacional, sujeitas às 

demais instâncias colegiadas: 

Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão. 

Constituído por docentes pesquisadores com titulação de doutorado ou superior, 

vinculados ao Unilasalle/Lucas e designados pelo Reitor. 

Coordenador de Pesquisa. 

Docente com titulação de doutorado ou superior, vinculado ao Unilasalle/Lucas e 

designado pelo Reitor. 

Comissão Científica. 

Integrada por docentes vinculados ao Unilasalle/Lucas, designados pelo Reitor, para 

avaliar e dar parecer sobre os projetos de pesquisa encaminhados para aprovação. 

Comitê de Ética. 

Comissão ad hoc, integrada por docentes ou pessoal administrativo, vinculados ou 

não à Faculdade, designados pelo Reitor, para dar parecer sobre o atendimento aos padrões 

da ética dos projetos de pesquisa encaminhados para aprovação. 

A partir de agosto de 2019 foi instituído um grupo informal de 15 professores 

pesquisadores aos quais foram atribuídas horas de pesquisa, num total de 92 horas semanais. 

Cabe a este grupo informal organizar-se em subgrupos de pesquisa para elaboração de 

projetos de pesquisa ligados às linhas de pesquisa do Unilasalle/Lucas. 

 

Considerações Complementares 

 

O Unilasalle/Lucas adota as seguintes políticas gerais: 
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a) No início de cada ano a Reitoria define a verba disponibilizada para subsidiar os 

Projetos de Pesquisa, o número de Bolsas de Iniciação Científica oferecidas aos 

alunos e o valor das mesmas. 

b) A Pró-reitoria Acadêmica e a Coordenação dos Cursos orientam os professores 

a adotarem práticas investigativas nos componentes curriculares, incluindo os 

aspectos formais de apresentação de trabalhos. 

 

2.5.3 Políticas de Extensão 

 

De acordo com a Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC (Plano Nacional de 

Extensão Universitária/Fórum de Pró-Reitores de Extensão/ Secretaria de Ensino Superior – 

SESU / MEC, 2003), a Extensão Universitária é o “processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre Universidade e Sociedade”.  

A Extensão se orientará pelas diretrizes do Plano Nacional de Educação, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do Plano Nacional de Extensão (SESu-MEC) e da 

Rede La Salle.  

A Extensão tem como objetivos: 

1. Consolidar a extensão universitária como processo acadêmico indispensável na 

formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a 

sociedade. 

2. Promover a integração do ensino e da pesquisa com as demandas institucionais e 

sociais, priorizando atividades práticas voltadas ao atendimento de necessidades 

sociais. 

3. Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da 

consciência social e política. 

4. Divulgar e apoiar a produção acadêmica. 

5. Enfatizar a utilização de tecnologias para ampliar a oferta de oportunidades e 

melhorar a qualidade da educação, incluindo a educação continuada. 

6. Apoiar as atividades voltadas para a produção e preservação cultural e artística 

como relevantes para o desenvolvimento local e regional. 

7. Estimular a inclusão da Educação Ambiental e do Desenvolvimento Sustentável 

como componentes da atividade extensionista. 
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8. Viabilizar a prestação de serviços como produto de interesse acadêmico, 

científico, filosófico, tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão.  

9. Incentivar a diversidade, promovendo a inclusão social e direitos humanos. 

10. Prever o número de acadêmicos envolvidos na sua realização. 

11. Definir o(s) setor(es) da sociedade que será(ão) envolvido(s). 

A Extensão apresenta-se através do desenvolvimento de:  

a) Programa: Conjunto de atividades, gerenciadas com a mesma diretriz e voltadas 

a um objetivo comum, reunindo projetos que possuam afinidades temáticas e 

possam ser desenvolvidos em ações interdisciplinares.  

b) Projeto: Ações de caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico, 

desenvolvidas por um determinado tempo, que tenham articulação com o ensino 

e a pesquisa, envolvendo discentes e docentes, em atuação conjunta com a 

comunidade.  

c) Eventos: Atividades esporádicas de curta duração, realizadas no Campus ou fora 

dele, tais como: assembleias; campanhas de difusão cultural; campeonatos; ciclos 

de estudos; circuitos; colóquios; concertos; conclaves; conferências; congressos; 

debates; encontros; espetáculos; exibições públicas; exposições; feiras; festivais; 

fóruns; jornadas; lançamentos de publicações e produtos; mesas redondas; 

mostras; olimpíadas; palestras; recitais; reuniões; semanas de estudos; 

seminários; shows; simpósios; torneios culturais, científicos e esportivos.  

d) Cursos e Oficinas: conjunto articulado de ações pedagógicas de caráter teórico 

e/ou prático, presencial ou modular, devem ser planejados para atender demandas 

da sociedade e necessidades de aquisição, atualização e aperfeiçoamento de 

conhecimento de jovens e adultos, independentemente do nível de escolaridade 

e formação.  

e) Prestação de serviços: oferta de serviços especializados, tais como consultorias, 

assessorias, desenvolvimento de projetos e conscientização, oportunizando 

desenvolvimento social da comunidade e a exercitação prática dos acadêmicos. 

A Extensão poderá incluir a realização de trabalhos oferecidos ou contratados por 

terceiros (comunidade ou empresa), incluindo assessorias, consultorias e cooperação 

interinstitucional; desenvolvendo prestação de serviços, por meio da participação dos 

acadêmicos (as) orientados (as) pelos docentes.  

A Extensão contempla as áreas do conhecimento: 
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a) Ciências Sociais e Aplicadas. 

b) Educação. 

c) Ciências da Saúde. 

d) Informação e Comunicação. 

e) Recursos Naturais. 

f) Controle e Processos Industriais. 

g) Ciências Agrárias. 

h) Engenharias. 

A Extensão adota como eixos transversais: inovação e empreendedorismo; impacto e 

transformação no ambiente; interação dialógica e parcerias; interdisciplinaridade; 

indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão; valorização da vida e da pessoa.  

O PDI toma em consideração a Resolução MEC/CNE/CES nº 07, de 18/12/2018, 

especificamente o Art. 2º: “As Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira 

regulamentam as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de graduação, na forma de 

componentes curriculares para os cursos, considerando-os em seus aspectos que se vinculam 

à formação dos estudantes, conforme previstos nos Planos de Desenvolvimento Institucionais 

(PDIs), e nos Projetos Políticos Institucionais (PPIs) das entidades educacionais, de acordo 

com o perfil do egresso, estabelecido nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e nos 

demais documentos normativos próprios”.  

Atendendo à Resolução supracitada, a partir de 2020 se implantará nova modelagem 

acadêmica, em consonância com a Rede La Salle, reorganizando as matrizes curriculares dos 

cursos de graduação, as quais contemplarão o número de horas de Atividades de Extensão, 

até o limite de 10% da carga horária total do Curso, sendo inseridos nos Projetos Pedagógicos 

dos Cursos. Essas atividades serão implementadas através de uma Matriz de Extensão. 

Em 2020 será implantada essa nova modelagem acadêmica para os cursos de 

Graduação em Administração e Ciências Contábeis, e para os cursos de Graduação 

Tecnológica em Agronegócio, Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão da Produção 

Industrial. 

Nos anos subsequentes a nova modelagem será implantada gradativamente nos 

demais cursos. 

A avaliação da extensão está inserida na avaliação institucional do Unilasalle/Lucas 

e integrada com as demais áreas do fazer acadêmico. É qualitativa e quantitativa, abrangendo 

todas as atividades desenvolvidas, de forma a garantir a qualidade e a credibilidade do que é 
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produzido durante as mesmas e ter seus resultados considerados no planejamento e na tomada 

de decisão do Unilasalle/Lucas, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.  

 

Procedimentos  

 

A Extensão possui coordenação própria nomeada pelo Reitor, cabendo a ela: 

a) Tornar efetiva a articulação da extensão com o desenvolvimento das atividades 

de ensino e de pesquisa. 

b) Assessorar aos proponentes de atividades de extensão na elaboração de 

propostas. 

c) Desenvolver e aplicar mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades de extensão, tendo como diretriz a relevância dos resultados, 

explicitados ou subentendidos, comprometidos com o benefício social. 

d) As propostas de atividades de extensão podem ser feitas pelo corpo docente, 

discente e técnico-administrativo. 

Cabe ao proponente: 

a) Responsabilizar-se pela execução da proposta, assim como por sua avaliação. 

b) Supervisionar e avaliar o desempenho dos envolvidos na execução das 

atividades. 

c) Elaborar relatórios a respeito das atividades de extensão realizadas. 

d) Prestar contas dos recursos financeiros no período de até cinco dias úteis 

posterior a realização do evento, caso tenha utilizado.  

Qualquer que seja a modalidade de oferta das ações de extensão a proposta deve ser 

encaminhada ao Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, em formulário próprio, para 

análise e aprovação, conforme orientações expedidas em Edital da Pró-reitoria Acadêmica. 

 

Dos Recursos Financeiros  

 

O Programa de Extensão deve ser autofinanciáveis, podendo, quando necessário, 

solicitar auxílio financeiro. O auxílio financeiro depende de disponibilidade orçamentária da 

Instituição, bem como planejamento prévio. Para efeito de considerações e possível apoio 

financeiro e material por parte da IES, a análise das propostas apresentadas levará em conta 

os seguintes aspectos: 
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a) Caráter interdisciplinar da proposta. 

b) Adequação das propostas às áreas do conhecimento de atuação do 

Unilasalle/Lucas. 

c) Articulação concreta com o ensino e pesquisa, possibilitando, em sua execução, 

retroalimentação ao respectivo curso. 

d) Articulação concreta com a comunidade e indicação de subsídios à transformação 

qualitativa da realidade social abordada.  

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, juntamente com a Reitoria, 

buscará apoio em agências de fomento e parcerias, divulgando na Instituição chamadas e 

editais para a inscrição dos programas e projetos de extensão. Semestralmente, encaminhará 

solicitação de recursos orçamentários, à Reitoria, para oferecer suporte às atividades.  

 

Programas Desenvolvidos no Unilasalle/Lucas 

 

Atualmente estão em desenvolvimento os seguintes programas consolidados de 

extensão: 

 

1. Núcleo de Prática Fiscal e Contábil: órgão ligado ao Curso de Ciências 

Contábeis, e tem como objetivo geral apoiar contribuintes de baixa renda, 

pequenas empresas ou sociedades civis sem fins lucrativos que, de alguma forma, 

não têm acesso às orientações contábeis e fiscais básicas.  

 

2. Plantio De Tomates Como Terapia Ocupacional Na Recuperação De 

Dependentes Químicos: oferecer apoio à casa de recuperação de dependentes 

químicos através do cultivo de hortaliças, com atividades práticas que possam 

contribuir no processo de desenvolvimento cognitivo e social, auxiliando no 

processo de recuperação dos internos. 

 

3. Ressocialização de Jovens em Situação de Vulnerabilidade: oportunizar a 

jovens em situação de vulnerabilidade, em cumprimento de medida 

socioeducativa de liberdade assistida, formação, fortalecimento do vínculo 

familiar e reinserção na comunidade.  
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4. Ciência Verde: unindo Tecnologia, Ambiente e Sociedade: Sensibilizar a 

população sobre a destinação correta do lixo eletrônico. Especificamente: 

transformar o lixo eletrônico em peças reutilizáveis; destinar corretamente o lixo 

eletrônico que não pode ser reaproveitado, contribuindo com o meio ambiente; 

integrar cidadãos ao mundo digital, contribuindo com a inclusão social e digital.  

 

5. Trote Solidário: tem como objetivo ações para recepção de alunos calouros que 

atendam os princípios institucionais, especialmente: a) o exercício da cidadania 

fraterna e solidária; b) o respeito à dignidade humana; c) a adoção de valores 

éticos tais como a solidariedade, a coletividade e a amizade; d) a realização de 

ações humanitárias, colaborando com entidades beneficentes locais; e) a inibição 

do trote violento e desrespeitoso. 

 

2.5.4 Política de Educação Inovadora e Disruptiva 

 

Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas com alguns grandes 

eixos que lhe servem de guia e de base. As tecnologias favorecem mudanças, mas os eixos 

são como diretrizes fundamentais para construir solidamente os alicerces dessas mudanças.  

Os eixos principais de uma educação inovadora, de acordo com Moran (2007) são:   

a) O conhecimento integrador e inovador. 

b) O desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento. 

c) A formação do acadêmico-empreendedor. 

d) A construção do acadêmico-cidadão. 

Nessa esteira, encontra-se a educação disruptiva. A disrupção deixou de ser, com o 

passar dos anos, algo que se aplica somente ao segmento da tecnologia de ponta. O conceito 

foi ampliado e pode se relacionar a formas, meios, técnicas, pensamentos, serviços e produtos 

de todas as áreas de atuação humana, desde que sua ação seja, de fato, algo que renove por 

completo o meio, o trabalho, as ações e relações humanas (CHRISTENSEN; HORN; 

STAKER, 2013). 

São, portanto, disruptivos, segundo Christensen; Horn; Staker (2013), aqueles 

empreendedores que, por meio de suas ações, produzem inovações a partir de investimento 

mais baixo, agindo de forma criativa, oferecendo soluções que atendem demandas existentes 

ou que criam necessidades entre o público existente e que, por conta de suas características, 
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se impõem de modo a modificar comportamentos, ações, pensamentos e a própria base 

existencial humana. 

Assim, na educação inovadora e disruptiva tem-se o hibridismo, que não incluem a 

sala de aula tradicional em sua forma plena. 

 

Considerações 

 

O Unilasalle/Lucas adota como ações para a educação inovadora e disruptiva. 

a) Oferecer ensino de qualidade: estabelecer um currículo centrado nas 

competências exigidas pelo mercado de trabalho. 

b) Proporcionar que todos os acadêmicos entendam e aprendam o que está sendo 

ensinado: promover o engajamento dos acadêmicos com o curso, amparados por 

ações de identificação e eliminação do déficit de aprendizagem. 

c) Desenvolver um ensino superior flexível: realizar ações que adequem as 

atividades acadêmicas as necessidades e interesses de cada acadêmico, com 

flexibilidade e respeito aos seus interesses, seu ritmo e sua forma de 

aprendizagem. 

d) Proporcionar um ambiente de ensino superior de acadêmico para acadêmico: 

promover um ensino alinhado a um ambiente atraente e instigante no qual o 

acadêmico queira estar e sinta-se protagonista de seu próprio aprendizado. 

e) Explicitar o objetivo de cursar o ensino superior: demonstrar a relação do que se 

ensina com a vivência pessoal e profissional. 

f) Oferecer formação docente continuada: a inovação precisa focar a mudança de 

comportamento da comunidade interna. A instituição de ensino superior precisa 

criar um ambiente ideal para que o professor consiga mudar e se sinta estimulado 

a participar de um processo inovador. 

g) Participar de um consórcio educacional: Quando há na instituição um núcleo de 

referência em inovação, que forma professores, que multiplica as boas práticas, 

que acompanha o impacto da aprendizagem e dos trabalhos dos estudantes 

(CONSÓRCIO STHEM, 2018). 

h) Implementar um modelo de rotação individual: desprender-se das salas de aula 

tradicionais e criar um espaço aberto de aprendizado significativamente maior 

como sua principal sala para os acadêmicos. 
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i) Implementar um novo formato de avaliação/aprovação dos acadêmicos: que os 

leve a concentrar-se nos componentes curriculares onde possui maior habilidade. 

j) Estudar cada vez mais o público-alvo: para descobrir quais são suas necessidades 

e desejos. 

k) Ofertar educação empreendedora em todas as áreas do conhecimento: a educação 

empreendedora está intimamente ligada à inovação disruptiva e ao próprio 

empreendedorismo inovador. A prática de ensinar a inovar, com um ensino 

empreendedor, visa transformar as pessoas em gestores capazes de perceber as 

necessidades do mercado, possibilitando que processos de mudança ocorram em 

qualquer área do conhecimento e/ou segmento empresarial. 

l) Desenvolver um ensino transdisciplinar:  para que o acadêmico construa um 

conhecimento integrador e inovador. 

m) Desenvolver as competências sócio emocionais: proporcionar ao acadêmico o 

desenvolvimento da autoestima e autoconhecimento, competências requeridas 

pelo mercado de trabalho. 

n) Adotar metodologias ativas para o processo de ensino e aprendizagem: promover 

o desenvolvimento integral da pessoa humana, enfatizando o aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser.  

 

2.5.5 Políticas Institucionais para a Pós-Graduação lato sensu 

 

Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu destinam-se à qualificação de portadores de 

diploma de curso superior em todas as áreas de conhecimento, nos termos da legislação 

vigente. Podem ser oferecidos nas modalidades presencial, a distância e In Company, em 

caráter regular ou transitório, conforme demanda. 

O corpo docente dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu é constituído por, pelo 

menos, 50% de professores portadores de título de Mestre ou Doutor obtido em programas 

de Pós-Graduação Stricto Sensu de acordo com a legislação vigente. Além da titulação 

exigida, o Unilasalle/Lucas opta por professores com experiência de mercado. O corpo 

docente é classificado em docentes permanentes, docentes visitantes e docentes 

colaboradores. 

A metodologia dos cursos de Pós-Graduação do Unilasalle/Lucas possui foco na 

aprendizagem em ação, baseando-se na relação ação-reflexão-ação e a avaliação do 
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rendimento acadêmico é feita por módulo/componente curricular, incidindo sobre o 

aproveitamento e a assiduidade.  

Os cursos de pós-graduação, Lato Sensu, oferecidos pelo Unilasalle/Lucas têm como 

foco a diversidade do conhecimento humano. Assim, incluir em sua matriz curricular a 

realização de um trabalho de conclusão do curso, com professor orientador. Cada programa 

define a modalidade de apresentação deste trabalho que mais se adeque ao perfil do egresso 

pretendido. 

Os objetivos dos Programas de Pós-Graduação do Unilasalle/Lucas estão em 

consonância com a Missão, Princípios, Plano de Desenvolvimento Institucional e Regimento, 

e abordam: 

a) Promover a indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

b) Articular os cursos de Graduação com a Pós-Graduação. 

c) Desenvolver estudos e pesquisas, básicas e aplicadas, para atender às demandas 

da sociedade contemporânea. 

d) Formar pós-graduados com autonomia intelectual e capazes de conviver com a 

pluralidade de ideias e de culturas.  

e) Sistematizar e aprofundar conhecimentos específicos e refletir sobre a realidade 

local, regional, nacional e global. 

f) Socializar conhecimentos existentes e trabalhar pela emancipação própria e dos 

outros e na melhoria da qualidade de vida. 

Todos os cursos estão cadastrados do sistema e-MEC conforme previsto na Instrução 

Normativa nº 1, de 16 de maio de 2014 e na Resolução CNE Nº 2, de 2 de fevereiro de 2014. 

 

2.5.6 Políticas Ambientais 

 

A Lei nº 9795, de 27 de abril de 1999, preconiza que a educação ambiental é um 

componente essencial e permanente da educação nacional; por isso, deve estar presente em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo de caráter formal e não formal.  

Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação cidadã, responsável, 

crítica, participativa, na qual cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com o 

reconhecimento dos saberes tradicionais, o que possibilita a tomada de decisões 

transformadoras a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se 

inserem.  
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A Educação Ambiental avança na constituição de uma cidadania responsável, para a 

construção de um presente e um futuro sustentáveis, sadios e socialmente justos, em que o 

indivíduo constrói valores sociais, conhecimentos, atitudes e competências voltados para a 

conservação do meio ambiente. 

Conforme Decreto nº 4281, de 25 de junho de 2002, a Educação Ambiental está 

integrada de forma transversal, contínua e permanente aos conteúdos dos diferentes 

componentes curriculares e presente nos planos de ensino, bem como nas ações vivenciadas 

no curso e na estrutura física. 

Além disso, a instituição colabora com a coleta de lixo eletrônico e resíduos 

laboratoriais, promovendo seu correto descarte por empresas especializadas.  

A mesma política de cuidado com o ambiente está sendo praticada na Fazenda Escola, 

área de terra locada para uso dos cursos, em particular dos cursos de Agronomia e 

Agronegócio, como se pode constatar no Regulamento da mesma, aprovado pelo CONSEPE, 

através da Resolução nº 004/2019, de 11 de abril de 2019. 

 

2.5.7 Políticas quanto à Diversidade 

 

Entre os princípios e valores da Rede La Salle encontra-se o de “Inclusão e respeito 

à diversidade”. 

O Unilasalle/Lucas, coerente com os princípio e valores lassalistas, assume 

conscientemente uma postura de respeito e acolhida a qualquer pessoa, independentemente 

de quais sejam suas condições. Da mesma forma, sempre que for necessário, anunciará esse 

posicionamento. 

Nenhum colaborador ou aluno será jamais prejudicado ou constrangido por sua 

condição diferente, quer seja por gênero, religião, condição financeira, nível de 

conhecimento, ou deficiência de qualquer natureza. Para os alunos deficientes auditivos e 

visuais, coloca à disposição pessoal e recursos que permitam uma vida acadêmica adequada. 

Todos os colaboradores recebem sua remuneração de acordo com o cargo ou função, 

sem qualquer diferença decorrente de outra condição. 

O Unilasalle/Lucas, seguindo orientações da Mantenedora cumpre com a cota de 

colaboradores deficientes. 

O Unilasalle/Lucas atende a todos os requisitos legais com relação às condições de 

acessibilidade. 
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O Núcleo de Práticas Jurídicas e o Núcleo Apoio Fiscal e Contábil, além de sua 

dimensão pedagógica, priorizam o atendimento a pessoas que se sentem lesadas em seus 

direitos. 

 

2.5.8 Políticas de Apoio ao Desenvolvimento Artístico e Cultural 

 

O Unilasalle/Lucas adota uma política assertiva com relação as realizações artísticas 

e culturais da cidade e da própria instituição, quando sua realização se situa dentro dos 

parâmetros dos princípios e valores institucionais. 

Essas políticas se concretizam: 

a) Na forma de patrocínio ou apoio a três dos principais eventos culturais realizados 

anualmente pela comunidade luverdense: Showsafra; ExpoLucas; Feijoab. Esses 

eventos, além do aspecto comercial, se constituem em espaços para manifestações 

culturais na forma de danças, shows, etc. 

b) As semanas acadêmicas organizadas pelos cursos incluem manifestações 

culturais na forma de danças, teatro, música, canto. 

c) Através do Curso de Agronomia, o Unilasalle/Lucas promove a Vitrine, com o 

mesmo enfoque dos anteriores. 

d) Os Jogos de Integração Acadêmica (JOIA) organizados pelo Curso de Educação 

Física, incluem em suas atividades desportivas, a apresentação de canto, dança, 

teatro, tanto por parte dos acadêmicos como por grupos especialmente 

convidados. 

e) Na acolhida e participações de eventos de natureza cultural e artística quando 

demandados pela comunidade. 

Por ser uma instituição confessional católica, inserida numa comunidade que valoriza 

muito a dimensão religiosa, e tendo em vista que a religião se insere no âmbito das 

manifestações culturais, o Unilasalle/Lucas possui uma Equipe de Pastoral Universitária e 

um Plano de Pastoral aprovado pelo CONSUP. Este plano tem como principais atividades: 

a) Reflexões espirituais semanais, às segundas-feiras, para todos os colaboradores 

presentes na sede. 

b) Uma missa mensal, às terças-feiras, para a qual são convidados os colaboradores 

e alunos, realizada no horário das 20h às 20h30min. 

c) Organização de semanas especiais ao longo do ano: Páscoa, La Salle, Natal. 
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Prevê-se, para futuro próximo, a implantação de um espaço de espiritualidade, de 

características ecumênicas, possibilitando aos integrantes da comunidade acadêmica 

interessados, um ambiente de reflexão, meditação, oração. 

 

2.5.9 Políticas voltadas à Memória Cultural  

 

Lucas do Rio Verde é uma cidade jovem. Em dia 5 de agosto de 1982 é a data de 

fundação da agrovila, ainda então pertencente ao município de Diamantino, fruto de um 

projeto de colonização iniciado em 1980. Em 17 de março de 1986, o núcleo urbano foi 

elevado à condição de Distrito e no dia 4 de julho de 1988, quando de sua emancipação 

política-administrativa, já contava com 5.500 habitantes. Desta forma não logrou formar uma 

memória cultural e um patrimônio cultural destacado. 

Não obstante isso, o Unilasalle/Lucas adotou, como um de suas linhas de pesquisa: 

“Memória, Estudos Culturais, Identidade e Linguagens na Educação”. 

Esta linha de pesquisa tem como foco “a memória, as identidades culturais, formas 

de expressão e de recepção das culturas, identidades de grupos humanos, de instituições e de 

produções culturais em seus aspetos políticos, sociais, linguísticos, literários, éticos, 

religiosos e econômicos; analisa a preservação e o desenvolvimento histórico-social das 

diversidades culturais numa perspectiva histórico-cultural. Aborda estudos interessados na 

forma como os discursos concorrem para estruturar as práticas escolares e as múltiplas 

representações culturais que nelas se constituem.  

Discutem-se os desdobramentos teóricos dos conceitos de identidades e diferenças, 

bem como as políticas representacionais e as estratégias implicadas na produção de posições 

de gênero, etnia, nacionalidade, profissão, classe social etc. 

A linha abriga ainda estudos de revisão analítica em mídias (jornal, cinema, revistas), 

bem como outros processos de escolarização que focalizem diferentes temáticas. Trata-se de 

estudar a construção de identidades dentro das políticas de representação e das disputas de 

poder e de entender as representações culturais como produtivas e constituidoras de 

identidades”. 

Assim, ao longo dos próximos anos, o Unilasalle/Lucas procurará dar sua 

contribuição para avançar na construção da memória cultural de Lucas do Rio Verde. 
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2.5.10 Políticas de Educação A Distância 

 

O Unilasalle/Lucas, seguindo diretriz da Mantenedora, constituiu-se em polo de 

Educação a Distância da Universidade La Salle, de Canoas/RS. 

As relações entre a Universidade La Salle e o Unilasalle/Lucas estão definidas em 

convênio. 

À Universidade La Salle cabe: a definição dos cursos a serem oferecidos, tanto de 

Graduação quanto de Pós-graduação; a elaboração do material instrucional, disponibilizado 

em plataforma exclusiva AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem; a contratação dos 

professores responsáveis pelos componentes curriculares e pelos respectivos tutores; a 

capacitação e treinamento desses tutores. 

Ao Unilasalle/Lucas cabe a gestão operacional dos diversos cursos de Graduação e 

Pós-graduação oferecidos pela Universidade La Salle, a captação de alunos, assegurando a 

infraestrutura necessária e monitorando o desempenho dos alunos do polo. Cabe também ao 

Unilasalle/Lucas a contratação de um supervisor do polo, cabendo a Coordenação Geral ao 

Reitor. 

Com esses parâmetros, o Unilasalle/Lucas adotará a política de integrar os alunos de 

EAD do Polo de Lucas do Rio Verde (matriculados na Universidade La Salle) em todas as 

atividades oferecidas aos alunos regulares de Graduação e Pós-Graduação. 

Respeitada a legislação vigente, os cursos de Graduação presencial do 

Unilasalle/Lucas poderão oferecer alguns componentes curriculares ou parte na modalidade 

a distância, utilizando a plataforma disponibilizada pela Universidade La Salle. A proposta 

dos componentes curriculares a serem ofertados nessa modalidade é competência do 

Coordenador do Curso, ouvido o NDE e com aprovação do Pró-reitor Acadêmico. 

 

2.5.11 Política Institucional para a modalidade EAD dos cursos presenciais 

 

O Unilasalle/Lucas adota a política institucional específica para a modalidade EAD 

– ensino à distância para os Projetos Pedagógicos de seus cursos, nos termos da legislação 

vigente e define, quando o caso, a utilização de até 20% (vinte por cento) da carga horária 

dos cursos nesta modalidade. 

Com a implantação da nova modelagem acadêmica com a inclusão nas matrizes 

curriculares de componente curriculares totalmente a distância, o Unilasalle/Lucas procederá 
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à seleção e contratação dos tutores necessários para acompanhamento de cada um desses 

componentes, proporcionando-lhes a necessária qualificação e treinamento. 

Os componentes curriculares assim definidos contarão com um professor titular, 

auxiliado por tutores. As aulas serão disponibilizadas pela Universidade La Salle de Canoas, 

através do sistema AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilizado também para os 

cursos a distância do Polo. 

 

2.5.12 Políticas de Inovação Tecnológica 

 

 O Unilasalle/Lucas enfatiza a importância da utilização das tecnologias às 

Coordenações dos Cursos com o objetivo de orientar as práticas, com princípios que 

favoreçam o ensino-aprendizagem e a produção de conhecimento. 

Os recursos oferecidos pelos computadores, pela Internet e outras redes de 

comunicação, assim como os laboratórios, a sala Google for Education, bem como outros 

cenários de prática acadêmica, evidenciam a necessidade de se estabelecerem vínculos entre 

os conteúdos dos componentes curriculares e os avanços tecnológicos. 

Toda a área dos blocos I, II, III, IV e área de convivência possuem acesso à internet 

wireless.  

Como resultado dessas novas práticas pedagógicas, a IES oferece aos seus docentes 

e discentes laboratórios, salas equipadas com multimídia, além de diversos softwares e 

ambientes lúdicos facilitadores do processo de ensino-aprendizagem, nos componentes 

curriculares ministrados. Os professores e alunos dispõem de Chromebooks para uso em salas 

de aula. 

Os avanços tecnológicos proporcionam crescente aprimoramento dos mecanismos 

pedagógicos e maior eficiência didática. Portanto, tais avanços são constantemente 

monitorados pela Pró-reitora Acadêmica, pelas Coordenações, NDEs e pelo trabalho da CPA. 

No planejamento estratégico há uma constante busca pelos referidos avanços incluindo 

jornadas de formação para os professores.  

A partir de 2019, o Unilasalle/Lucas instituiu o Ecossistema de Inovação La Salle 

que, com o existente Grupo de Projetos e Soluções para o Agronegócio e Tecnologia da 

Informação (GPSATI), têm o objetivo de fomentar e desenvolver soluções 

tecnológicas aplicadas às demandas da região, através de parcerias com instituições públicas 
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e privadas formando uma rede de inovação e desenvolvimento de ideias que tragam soluções 

para os principais desafios. 

 Atualmente o GPSATI tem parceria com W2R Soluções (Sinop/MT), Fiagril (Lucas 

do Rio Verde/MT), UNEMAT – Universidade do Estado do Mato Grosso (Sinop/MT) e 

UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul/RS). 

Vale, ainda, ressaltar que todas as salas de aula são equipadas com recursos 

midiáticos. 

  

2.5.13 Política Social e Desenvolvimento Econômico 

 

O Unilasalle/Lucas se define como uma Instituição de ensino superior, de direito 

privado e sem fins lucrativos, mantida pela Sociedade Porvir Científico. O Unilasalle/Lucas 

acredita na importância do desenvolvimento humano sustentável, por isso oferece um espaço 

de excelência acadêmica para a formação de profissionais qualificados nos campos da 

educação, ciência e cultura à luz dos valores éticos de liberdade e equidade e do compromisso 

político com a defesa dos Direitos Humanos e a promoção da cidadania, da consciência 

ambiental e do desenvolvimento social.  

As relações e parcerias com a comunidade e com suas instituições e empresas 

guardam estreita ligação com a inserção regional. A orientação da Instituição nessa matéria 

é apoiar decisivamente as atividades de extensão e de eventos organizados pela e para a 

comunidade local, incluindo programas de valorização e subsídios à produção cultural local 

e de intercâmbio nacional e internacional. Entre as ações estão a realização de congressos, 

seminários, conferências, reuniões, cursos, oficinas e outros eventos organizados ou 

apoiados. 

O Unilasalle/Lucas, para atender a demanda, criou cursos de capacitação que 

possibilitam a formação de jovens de baixa renda, com o objetivo de lhes oferecer o 

instrumental profissional necessário para a entrada no mercado da região com uma 

qualificação específica. 

Nas suas relações externas, a Instituição investe na cooperação com as Prefeituras, 

em especial a de Lucas do Rio Verde, bem como com outros entes públicos, através de 

parcerias e projetos de interesse das respectivas comunidades locais.  

Enquanto instituição filantrópica, o Unilasalle/Lucas desenvolve uma política 

responsável e comprometida, através de programas e projetos de alcance social. 
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O Unilasalle/Lucas assume o compromisso com a afirmação dos Direitos Humanos 

percebidos como princípios éticos que transcendem a pura normatividade e garantem a 

abertura de um horizonte dialógico-reflexivo com vistas à promoção dos valores da dignidade 

humana. É parte de sua missão educadora produzir um conhecimento crítico capaz de 

franquear a compreensão e o respeito de seus fundamentos.  

Procura-se estimular espaços de experiência da diversidade cultural e da formação da 

cidadania por meio de ações dedicadas à ampliação da participação política. Com este 

objetivo o Unilasalle/Lucas aprova projetos em áreas estratégicas da Graduação e da Pós-

graduação, bem como nas atividades de extensão universitária, reforçando a troca de saberes 

diferenciados na interação entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Para tanto destaca-

se: 

a) Reserva de significativa parcela de no mínimo 20% de sua receita para a 

concessão de bolsas de estudo (parciais e integrais), de forma a facilitar às 

pessoas, em vulnerabilidade econômica, o acesso e a permanência em seus cursos 

de graduação, em reconhecimento da necessidade de democratização do acesso 

ao ensino superior e do resgate da cidadania. 

b) Adesão ao Programa Universidade para Todos – PROUNI.  

c) O ensino de Libras (Língua Brasileira de Sinais), como componente curricular 

obrigatório ou optativo incluído nas matrizes curriculares. 

d) Disponibilização de intérprete de Libras para alunos deficientes auditivos. 

e) Biblioteca aberta à comunidade. 

f) Tecnologia especial para deficientes visuais disponível na Biblioteca. 

g) A importância da interdisciplinaridade para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução CNE/CP nº, de 30 de maio de 2012) por meio de palestras e debates 

com docentes do conjunto de cursos que compõem a comunidade acadêmica. 

h) O fomento do intercâmbio acadêmico como experiência de troca de valores com 

realidades distintas e ampliação do processo de aprendizagem.  

Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, o Unilasalle/Lucas contribui na 

medida em que as questões locais e regionais que tem relação com os cursos merecem 

atenção do corpo docente na forma de análise das situações em confronto com o 

conhecimento consolidado a respeito do assunto. 
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Participando, através de representação, do Conselho Municipal de Desenvolvimento, 

o Unilasalle/Lucas pode contribuir com o conhecimento científico nas questões que afetam 

o desenvolvimento da cidade e região. 

Também através de representação, o Unilasalle/Lucas participa da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Regional para o Médio Norte e Norte do Mato Grosso, no Grupo 

Líder, organizado pelo Sebrae. 

 

2.5.14 Políticas de Internacionalização 

 

O processo de internacionalização, decorrente da globalização e dos avanços 

tecnológicos, representa um novo desafio para as IES em todo o mundo. A Rede La Salle, 

com presença em mais de 80 países, está comprometida com a promoção da interação entre 

as universidades Lassalistas e, também, com outras universidades, sendo a 

internacionalização o principal instrumento para alcançar tal propósito. O estabelecimento 

de vínculos mais fortes entre as IES de regiões diversas permite a troca de aprendizado e 

experiências, além de aprofundar conhecimento e compreensão do outro e de suas diferenças.  

No caso do Brasil, a experiência internacional tem se tornado cada vez mais 

fundamental para a formação acadêmica e profissional dos alunos, estimulando maiores 

incentivos do governo brasileiro e de instituições privadas para a internacionalização. Nesse 

sentido, as IES Lassalistas buscam desenvolver projetos que permitam aos seus alunos 

vivenciar uma experiência internacional, tornando-os mais competitivos e integrados com a 

realidade do mundo globalizado. 

 O Unilasalle/Lucas, reconhecendo a importância da cooperação internacional no 

contexto educacional, econômico, social e político tem a internacionalização como uma das 

áreas de atuação. Essa diretriz está prevista no Planejamento Estratégico com o objetivo de 

“Desenvolver o posicionamento como instituição que promove o empreendedorismo, a 

inovação e a internacionalização na realização da missão”; busca através da 

internacionalização uma formação plural, dinâmica e multicultural a fim de desenvolver 

novas habilidades, atitudes e conhecimento aos estudantes, docentes e discentes. 

A maioria das expectativas divididas entre as instituições educacionais é que a 

internacionalização irá contribuir para a qualidade e relevância para a educação em um 

mundo mais interconectado e interdependente. 

 Diferenciais que a Internacionalização traz: 
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a) Ambiente/experiência multicultural. 

b) Qualidade no ensino. 

c) Cooperação internacional. 

d) Visão global. 

e) Pesquisa internacional. 

f) Formação de um cidadão global. 

g) Cooperação e solidariedade internacional - voluntariado. 

h) Espaços e experiências compartilhadas. 

i) Prática de outros idiomas. 

j) Inovação. 

Esta Política conduz as ações relativas ao Processo de Internacionalização, apoiando-

se na melhoria dos processos existentes na instituição e novos processos e projetos que 

podem ser desenvolvidos visando o crescimento e desenvolvimento institucional, 

objetivando sempre o desenvolvimento das habilidades dos acadêmicos e docentes. 

São Políticas Institucionais de internacionalização do Unilasalle/Lucas: 

a) Facilitar e apoiar estudos de novas modelagens de Ensino Superior que incluam 

a internacionalização e a globalização. 

b) Facilitar o envio e recebimento de acadêmicos e docentes. 

c) Priorizar a cooperação com as instituições lassalistas. 

d) Ser agente facilitador no acesso indiscriminado aos Programas de Mobilidade 

Acadêmica. 

e) Facilitar a complementação da formação acadêmica e docente através de novas 

vivências e oportunidades. 

f) Contribuir para o desenvolvimento acadêmico, científico, tecnológico, cultural e 

pessoal da comunidade acadêmica em todos os níveis de ensino.  

g) Participar do Grupo de Trabalho (GT) de Internacionalização da Rede La Salle. 

 

Estrutura 

 

O Unilasalle/Lucas possui infraestrutura administrativa para coordenação e 

operacionalização do Processo de Internacionalização, aprimorando procedimentos já 

vigentes e adotando novos mecanismos de gestão das atividades. O Setor de 
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Internacionalização conta com uma Coordenação Geral e um Comitê Gestor nomeados pelo 

Reitor quem cabe definir as atribuições. 

 

Objetivos 

 

São objetivos do Setor de Internacionalização do Unilasalle/Lucas: 

 

a) Informar, orientar, prestar auxílio aos acadêmicos, professores e técnicos 

administrativos que desejam ter uma experiência acadêmica ou profissional no 

exterior. 

b) Viabilizar a concretização de Acordos de Cooperação bilaterais ou multilaterais 

com instituições estrangeiras e nacionais. 

c) Estimular o relacionamento constante com organismos que desempenham 

atividades correlatas. 

d) Programar visitas a outras instituições, com vistas à identificação de 

potencialidades e desenvolvimento de projetos em conjunto, com aprovação da 

Reitoria. 

e) Preparar Missões Internacionais que contribuam para o desenvolvimento da 

instituição, o aperfeiçoamento técnico dos gestores e a própria apresentação do 

Unilasalle/Lucas como instituição de ensino quando solicitado pela Reitoria. 

f) Divulgar informações sobre assuntos de potencial interesse para todos os setores 

do Unilasalle/Lucas no âmbito das relações internacionais e interinstitucionais. 

g) Coordenar o Programa de Acolhimento ao Aluno Internacional. 

h) Apoiar os estudantes e professores estrangeiros participantes de programas de 

mobilidade acadêmica internacionais na regularização de sua situação no Brasil 

(vistos, acomodação, atividades, entre outros). 

i) Acompanhar a formalização dos Convênios de Cooperação. 

j) Emitir ofícios institucionais em Inglês e/ou Espanhol quando necessário. e 

k) Promover a troca de experiências entre acadêmicos, professores, pesquisadores e 

gestores com os correlatos de instituições estrangeiras, através da mobilidade 

acadêmica, cursos, eventos, bolsas de estudos, estágios (remunerados ou não). 
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Programas 

 

Para alcançar esses objetivos, o Unilasalle/Lucas desenvolve programas de fomento 

à internacionalização como:  

 Programa de Participação em eventos de fomento à internacionalização. 

O Unilasalle/Lucas procura estar atento à participação em eventos que promovam a 

internacionalização da instituição abertos pelo governo e entidades nacionais e internacionais 

ligadas à área. 

Programa de Imersões de Curta Duração. 

Viagens técnicas com duração máxima de 30 dias com objetivos acadêmicos para 

incentivar a participação dos acadêmicos em atividades de intercâmbios com curto período 

de tempo. 

Programa de Acolhimento ao Aluno internacional. 

O Programa de Acolhimento a Aluno Internacional tem como objetivo selecionar 

interessados para o acolhimento com moradia aos estrangeiros que estão em intercâmbio no 

Unilasalle/Lucas. O Participante tem a experiência de receber um intercambista e aprender 

sobre a cultura, língua e curiosidades do país de origem. 

Programa de Mobilidade Acadêmica de Longa Duração. 

Este programa incentiva acadêmicos a cursarem um semestre do seu curso de 

graduação em alguma instituição de ensino superior conveniada ao Unilasalle/Lucas, assim 

como recebe estudantes internacionais oriundos das instituições parceiras para realizarem um 

período de intercâmbio em Lucas do Rio Verde. 

Programa de Incentivo ao aprendizado de outros idiomas. 

Este programa incentiva acadêmicos de todos os semestres, colaboradores e 

professores a estudarem até 7 idiomas através da Plataforma Altíssia. Esta parceria com a 

Altíssia, iniciou em junho de 2019, e não tem custo algum para os beneficiados.  

 

Procedimentos 

 

Para garantir a eficácia das diretrizes adotadas, são utilizados instrumentos e 

procedimentos para avaliação dos efeitos das iniciativas de internacionalização do 

Unilasalle/Lucas. 
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Por meio do Balanced Scorecard – BSC, através da ferramenta Strategic Adviser - 

SA se realiza o controle das metas e indicadores de desempenho da internacionalização, 

sendo este monitorado pelo indicador “Número de ações de internacionalização das IES da 

Rede (Lucas do Rio Verde)”. 

Com objetivo de manter uma série histórica e de acompanhamento do programa de 

internacionalização, a instituição se utiliza instrumentos de registros, tais como: a) expedição 

de Cartas de Aceite; b) página web institucional; c) documentação de participantes; d) 

relatórios. 

Além do intercâmbio, a instituição promove o Programa de Liderança Global que 

consiste em viagens internacionais de estudo, de curta duração, em que são realizados 

encontros com lideranças de setores diversos, como grandes empresas e embaixadas, além 

de visitas a universidades e contato direto com a população local.  

Outra importante iniciativa é o La Salle Summer Program, criado em parceria com a 

La Salle University Philadelphia, com o apoio da IALU (International Association of La Salle 

Universities). Este programa é realizado uma vez por ano, em uma universidade La Salle e 

conta com a participação de alunos lassalistas de todo o mundo. Durantes duas semanas os 

alunos ficam hospedados na universidade e participam de uma rotina intensa de atividades 

em grupo, palestras, visitas e workshops, com o objetivo de promover a interação entre os 

estudantes da rede e proporcionar uma experiência internacional única. 

 Ademais, o setor busca realizar videoconferências com universidades brasileiras e 

estrangeiras, apoia a participação dos alunos no Programa Ciência sem Fronteiras e incentiva 

a maior interação entre os alunos das diferentes universidades Lassalistas ao redor do mundo. 
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3 

PLANEJAMENTO E GESTÃO INSTITUCIONAL 

  

3.1 Princípios e Critérios de Gestão Institucional 

 

O planejamento e a gestão institucional do Unilasalle/Lucas e de seus cursos e 

programas buscam sua fundamentação em princípios e critérios administrativos que 

assegurem o cumprimento de sua missão e a consecução de seus objetivos culturais, políticos, 

pedagógicos e econômicos. Quatro são os critérios norteadores: alinhamento com a missão 

institucional, gestão corporativa e participativa, eficácia pedagógica e eficiência econômica.  

Alinhamento com a Missão: a missão do Unilasalle/Lucas está em consonância com 

a missão da Rede La Salle, expressa como “promover o desenvolvimento integral da pessoa 

humana através do ensino, da pesquisa e da extensão, comprometida com a transformação da 

sociedade local e regional”. Ao definir, no plano estratégico e nos diversos planos setoriais, 

os objetivos e metas a Reitoria estará atenta a que nada seja aprovado que não contribua com 

a busca plena desse escopo. O Unilasalle/Lucas atuará alinhado, também, com o Setor de 

Educação Superior da Mantenedora, bem como com os seus dirigentes. 

Gestão Corporativa e Participativa: nos processos de tomadas de decisão, sob a 

supervisão e coordenação da Reitoria adotar-se-á um procedimento que permita a mais ampla 

participação dos setores e pessoas envolvidas. Semanalmente são realizadas reuniões 

setoriais sob a coordenação das coordenações onde os temas são estudados, debatidos e 

deliberados, respeitadas as instâncias regimentais.  

Eficácia Pedagógica: no tripé ensino-pesquisa-extensão, o Unilasalle/Lucas estará 

acompanhando, através de sua Pró-reitoria Acadêmica, o processo de ensino-aprendizagem, 

orientando e determinando processos que sejam eficazes. 

Eficiência Econômica: considerando o modo centralizado de gestão econômico-

financeiro determinado pela Mantenedora, o Unilasalle/Lucas, através de sua Pró-reitoria 

Administrativa, atuará de forma a otimizar os recursos disponibilizados pela Mantenedora, 

tanto no tocante a investimentos quanto no operacional, balizados pelo melhor a ser oferecido 

aos alunos e melhor custo/benefício. 

 Com base na convicção de que as perspectivas conceituais de planejamento e gestão 

institucional só cumprirão o seu papel na medida em que houver administradores e 

educadores capazes de traduzi-las em realizações concretas, o Unilasalle/Lucas adota, 
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igualmente, quatro competências básicas para os seus dirigentes, coordenadores, docentes, 

pesquisadores e pessoal técnico-administrativo: profunda percepção quanto à missão 

institucional, capacidade de diálogo e trabalho em equipe, foco nos processos de ensino, 

capacidade de gerir bens e serviços da instituição. 

Como destaque, o Unilasalle/Lucas adota a eficácia pedagógica, como critério 

fundamental de desempenho administrativo, na convicção de que a gestão institucional 

cumprirá seu papel na medida em que for capaz de apoiar e coordenar tecnicamente a 

consecução dos seus objetivos educacionais. É por essa razão que as atividades essenciais do 

Unilasalle/Lucas – Ensino, Pesquisa e Extensão – merecem atenção especial na sua 

organização administrativa. Requer-se, nessa dimensão, competência pedagógica por parte 

dos dirigentes, coordenadores e docentes, medida em termos de eficácia técnica para 

formular objetivos educacionais socialmente válidos e para conceber instrumentos e práticas 

didático-pedagógicas para a sua consecução. Para incentivar a pesquisa e extensão, o 

Unilasalle/Lucas garantirá o contrato de professores em tempo integral e de disponibilidade 

de horários para esse fim. 

Ao adotar a eficiência econômica como critério de desempenho administrativo, o 

Unilasalle/Lucas visa à consecução de elevados níveis de produtividade e racionalidade. Para 

tanto, os processos organizacionais e administrativos da gestão institucional se apoiam 

crescentemente na informatização e utilização intensiva de instrumentos tecnológicos e 

procedimentos operacionais. Nessa dimensão, a competência econômica do quadro de 

pessoal do Unilasalle/Lucas reflete-se na eficiência de sua atuação para maximizar a 

utilização de seus recursos econômicos e financeiros, suas instalações físicas e seus 

instrumentos tecnológicos para a consecução dos objetivos institucionais, garantindo, 

inclusive, os necessários meios financeiros para a consolidação e autonomia da instituição. 

A concepção desse conjunto de critérios e competências parte do pressuposto 

epistemológico de que o ser humano, como sujeito individual e social responsável pela 

construção da sociedade e de suas organizações, em um conjunto de circunstâncias e 

oportunidades históricas, constitui a razão de ser das instituições de ensino. É essa concepção 

antropológica, social e política do ser humano que há de definir a natureza da gestão 

institucional e a consequente ordenação dos critérios de desempenho administrativo.  

À luz desses critérios de desempenho administrativo, o Unilasalle/Lucas passa a 

conceber os objetivos e metas específicos para o planejamento e a gestão institucional. Esses 

princípios e critérios administrativos definem a organização das práticas e processos 
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administrativos adotados nos três níveis institucionais – administração superior, 

administração acadêmica e administração de apoio técnico-administrativo. Nessa mesma 

perspectiva, definem-se também os mecanismos de integração administrativa, articulação 

acadêmica e acompanhamento do processo de implantação dos seus objetivos e metas.  

 

3.2 Objetivos e Metas do Planejamento e da Gestão Institucional 

 

O objetivo geral do planejamento e da gestão institucional é orientar o processo de 

qualidade, do Unilasalle/Lucas, em matéria de organização acadêmica e administrativa, 

organização didático-pedagógica, oferta de cursos e programas, infraestrutura física e 

acadêmica e, também, aspectos financeiros e orçamentários.  

Em matéria de organização acadêmica e administrativa, os objetivos e metas 

específicos do planejamento e da gestão institucional visam a caracterizar a estrutura 

organizacional e as instâncias de decisão, os órgãos colegiados e suas atribuições e 

competências, a organização administrativa, as relações e parcerias com a comunidade e suas 

empresas, as instituições sociais e a organização e gestão do pessoal docente, técnico-

administrativo e discente do Unilasalle/Lucas. 

A organização didático-pedagógica reflete o plano institucional para o atendimento 

às diretrizes pedagógicas do Unilasalle/Lucas, incluindo o perfil de egressos, competências 

a serem desenvolvidas, seleção de conteúdos, princípios metodológicos, processos de 

avaliação, políticas de estágio e prática profissional, bem como políticas de extensão, 

pesquisa e iniciação científica. 

O planejamento e a gestão institucional também têm por objetivo específico prever a 

oferta de cursos tecnológicos; cursos de graduação, em nível de licenciatura e bacharelado; 

programas de pesquisa e pós-graduação; programas de educação continuada e programas 

especiais de formação pedagógica; programas de extensão e outros programas e cursos, 

classificando-os em cursos em funcionamento, cursos com pedidos de autorização 

tramitando no MEC e cursos inseridos no planejamento de médio e longo prazos do 

Unilasalle/Lucas. 

Quanto à infraestrutura física e acadêmica, o planejamento institucional prevê a área 

física e as instalações prediais necessárias, assim como os recursos infraestruturais, 

tecnológicos e acadêmicos que o Unilasalle/Lucas necessita para o cumprimento de sua 
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missão e a consecução de seus objetivos. A infraestrutura física prevê instalações adequadas 

para pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Finalmente, o planejamento e a gestão institucionais cobrem os aspectos financeiros 

e orçamentários da Instituição, caracterizando a natureza da gestão econômica, a previsão 

orçamentária, o cronograma de execução, os planos de investimento e a adequação da gestão 

financeira prevista. 

 

3.3 Organização Acadêmica e Administrativa e Organograma Institucional 

 

A estrutura organizacional do Unilasalle/Lucas é constituída por duas instâncias de 

decisão e níveis de organização acadêmico-administrativa: (1) administração superior; (2) 

administração básica; e uma instância de administração suplementar e de apoio. 

 

3.3.1 Administração Superior 

 

A administração superior do Unilasalle/Lucas é exercida pelos órgãos colegiados, 

Conselho Superior (CONSUP) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e 

pela Reitoria como órgão executivo. 

O Conselho Superior (CONSUP) do Unilasalle/Lucas é o órgão colegiado da 

administração superior, de natureza normativa e resolutiva, responsável pela definição das 

diretrizes gerais que, à luz das finalidades estabelecidas pela Mantenedora, regem a 

Instituição em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar.  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Unilasalle/Lucas é o 

órgão colegiado da administração superior, de natureza consultiva e deliberativa, em matéria 

de ensino, pesquisa e extensão, à luz das diretrizes emanadas do Conselho Superior 

(CONSUP) e nos limites estabelecidos pelo Estatuto.  

 

3.3.2 Pró-reitoria Acadêmica 

 

A administração acadêmica do Unilasalle/Lucas é supervisionada e coordenada pela 

Pró-reitora Acadêmica, incumbida da orientação e assistência às Coordenações nas questões 

da dimensão didático-pedagógica e seus indicadores de qualidade e avaliação institucional. 

A administração acadêmica compreende a Coordenação de cada Curso de Graduação; 
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Colegiados de Curso e a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. O Colegiado 

de Curso, presidido pelo respectivo Coordenador de Curso, é o órgão deliberativo de cada 

Curso de Graduação, responsável pela definição das diretrizes gerais que, à luz do projeto 

político-pedagógico da Instituição, regem o Curso em matéria administrativa, didático-

científica e disciplinar. A Coordenação de Curso é o órgão executivo da administração 

acadêmica, responsável pela execução das atividades de planejamento, supervisão e 

avaliação do respectivo Curso, assessorada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE).  

A Pró-reitora Acadêmica é exercida à luz do Estatuto e do Regimento do 

Unilasalle/Lucas, e da legislação em vigor.  

 

3.3.3 Pró-reitoria Administrativa  

 

A Pró-reitoria Administrativa do Unilasalle/Lucas tem o objetivo de dar sustentação 

administrativa e técnica à administração superior e à administração acadêmica. As atividades 

dos órgãos técnicos suplementares são disciplinadas em atos administrativos baixados pelo 

Reitor. O Pró-Reitor Administrativo coordena e supervisiona os colaboradores e atividades 

da Secretaria Acadêmica, Financeiro e Contabilidade, Recursos Humanos e Biblioteca, além 

de supervisionar colaboradores e as atividades de Planejamento Institucional, do Núcleo de 

Tecnologia da Informação, dos Laboratórios, e do conjunto de Serviços Gerais.  

A estrutura do Unilasalle/Lucas é simples. Retrata funcionalmente seus órgãos 

colegiados e executivos, procurando traduzir uma perspectiva de gestão institucional pautada 

pelos critérios de relevância, efetividade, eficácia e eficiência. Cada um dos órgãos da 

estrutura organizacional tem atribuições e competências específicas, que são detalhadas em 

seguida. 

 

3.3.4 Dos Órgãos Colegiados: Atribuições, Competências e Composição  

 

Três são os órgãos colegiados do Unilasalle/Lucas: Conselho Superior (CONSUP), 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), todos presididos pelo Reitor ou pelo 

Vice-reitor, por delegação daquele; Colegiado de Curso, presidido pelo Coordenador de 

Curso. Cada um dos colegiados têm atribuições e competências específicas, que se 

apresentam em seguida.  
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Compete ao Conselho Superior: definir normas gerais para Direção Superior do 

Unilasalle/Lucas e seus programas e atividades administrativas, acadêmicas e didático-

pedagógicas à luz da missão, das políticas e diretrizes estabelecidas; aprovar, na sua 

instância, as alterações do Estatuto da Instituição; propor, a criação ou extinção de cursos, 

com base no exame de sua relevância, necessidade social e demanda; decidir sobre a 

concessão de títulos e dignidades acadêmicas; deliberar sobre propostas de natureza 

administrativa, acadêmica ou pedagógica; resolver, em último grau de recurso, os problemas 

que lhes sejam apresentados, de qualquer área e espécie; aprovar os currículos plenos dos 

cursos, observadas as exigências legais e o disposto no Estatuto sobre os planos gerais; 

homologar atos do Reitor, praticados ad referendum do Conselho; e exercer as demais 

atribuições previstas em lei e no Estatuto do Unilasalle/Lucas. 

O Conselho Superior tem a seguinte constituição: pelo Reitor, que o preside; o Vice-

reitor; os Pró-reitores; três representantes dos Coordenadores de Curso e Programas, sendo 

cada um deles eleito por seus pares; três representantes do Corpo Docente, sendo cada um 

deles eleito por seus pares; um representante do Corpo Discente, eleito por seus pares, na 

forma da lei; dois representantes da Mantenedora, indicados pelo seu Presidente; um 

representante das Coordenações do Corpo Técnico-Administrativo, eleito por seus pares; um 

representante da comunidade local, indicado pelo Reitor. 

Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: encaminhar ao Conselho 

Superior propostas de reforma do Estatuto; pronunciar-se, sempre que solicitado, sobre 

propostas de modificação na organização didática e administrativa do Unilasalle/Lucas; 

deliberar diretrizes gerais sobre as diversas áreas de formação nos assuntos de ensino, 

pesquisa e extensão; aprovar o calendário acadêmico e os planos semestrais de atividades do 

Unilasalle/Lucas; aprovar o programa anual de atividades gerais no campo do ensino, da 

pesquisa e da extensão; apreciar os planos dos cursos de Aperfeiçoamento e Especialização; 

apreciar representações contra professores; responder à consultas que lhes forem 

encaminhadas pelo Conselho Superior e pelos Colegiados dos Cursos de Graduação; opinar, 

em grau de recurso, sobre questões de ensino, pesquisa e extensão que sejam encaminhadas 

ao Conselho Superior e, exercer as demais atribuições previstas em lei ou no Estatuto do 

Unilasalle/Lucas.  

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão tem a seguinte constituição: o Reitor, que 

o preside; o Vice-Reitor; os Pró-Reitores; dois representantes dos Coordenadores de Curso e 

Programas, eleitos por seus pares de áreas distintas; dois representantes do Corpo Docente, 
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eleitos por seus pares; um representante das Coordenações do Corpo Técnico-administrativo; 

um representante do Corpo Discente, eleito por seus pares, na forma da lei. 

 Compete ao Colegiado de Curso: deliberar sobre o perfil acadêmico e sobre as 

diretrizes pedagógicas do curso à luz do Projeto Político-Pedagógico e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do Unilasalle/Lucas, das orientações gerais da Pró- 

Reitoria Acadêmica; propor diretrizes e orientações gerais para a preparação das ementas e 

programas dos componentes curriculares do curso; propor alterações na matriz curricular do 

curso, com indicação dos componentes curriculares e respectivas cargas horárias, de acordo 

com a necessidade de aperfeiçoá-las, em consonância com as diretrizes curriculares 

emanadas do poder público; promover a avaliação do curso, sob a coordenação da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), com a colaboração do Coordenador e outras instâncias da 

Instituição; selecionar projetos de pesquisa e extensão propostos por docentes para elaborar 

parecer e posterior aprovação da Pró-reitora Acadêmica; elaborar, sob a direção do 

Coordenador de Curso, o horário acadêmico e fornecer subsídios para a organização do 

calendário acadêmico do Unilasalle/Lucas; colaborar com os demais órgãos acadêmicos no 

âmbito de sua atuação e exercer outras atribuições de sua competência previstas no Estatuto. 

O Colegiado de Curso é constituído pelo Coordenador de Curso, que o preside; pelos 

professores do respectivo curso, que integram o Magistério Superior do Unilasalle/Lucas e 

por um representante do Corpo Discente, eleito por seus pares. 

 

3.3.5 Núcleos de Assessoria 

 

A Pró-reitoria Acadêmica é assessorada por dois Núcleos: o Núcleo de Pesquisa, Pós-

graduação e Extensão (NPPGE) e o Núcleo de Assessoria Pedagógica (NAP). 

O NPPGE tem um Coordenador, designado pelo Reitor, com titulação e experiência 

compatíveis com aquelas previstas na legislação. 

Compete ao NPPGE a coordenação dos programas e cursos de Pós-graduação, das 

atividades de pesquisa, conforme Política de Pesquisa, e todas as atividade de Capacitação. 

A partir de 2020 a área de extensão será desmembrada do NPPGE assumindo as 

atividades de extensão, inclusive as atividades incluídas nas matrizes curriculares dos Cursos 

de Graduação. 

A orientação e assistência didático-pedagógica das atividades dos cursos de 

graduação licenciatura, bacharelado e tecnológicos é exercida pelo Núcleo de Assessoria 
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Pedagógica, coordenado por docente designado ad nutum pelo Reitor, devendo ter titulação, 

experiência e produção acadêmica compatíveis com aquelas previstas na legislação e nos 

critérios de avaliação institucional. 

O NPPGE supervisiona a publicação das revistas acadêmicas do Unilasalle/Lucas, 

bem como a divulgação de estudos e experiências educacionais de todos os Cursos e áreas 

do Unilasalle/Lucas, direcionando-os para outras publicações nacionais e internacionais. 

Compete ao Núcleo de Assessoria Pedagógica prestar assessoramento pedagógico ao 

Pró-Reitor Acadêmico e aos Coordenadores de Curso, assim como promover a integração 

das atividades didático-pedagógicas da graduação em questões de fundamentos, currículo, 

atividades de Prática Pedagógica, Estágio Curricular Supervisionado, Estudos Independentes 

Supervisionados e Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias). 

É também competência do Núcleo de Assessoria Pedagógica a aprovação de 

atividades de assistência aos alunos através do Setor de Apoio Psicopedagógico.  

À Pró-reitoria Administrativa conta com o apoio dos Setores de Infraestrutura, 

Financeiro, Contabilidade, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Comunicação e 

Marketing e de Assistência Social, superintendendo também as instalações prediais e 

recursos de infraestrutura e tecnologias, laboratórios de informática e os serviços gerais. 

Destaca-se que o Unilasalle/Lucas utiliza software corporativo, que integra as áreas 

acadêmica, financeira, recursos humanos e contábil. 

 

3.3.6 Organograma Geral 

 

A página seguinte apresenta o organograma atual, a ser revisado quando houver a 

mudança de organização acadêmica. 
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3.4 Da Autonomia do Unilasalle/Lucas em Relação à Mantenedora 

 

 Como estabelecido no Estatuto do Unilasalle/Lucas, esse se relaciona com a Entidade 

Mantenedora, precipuamente, através de sua Reitoria. 

 A Entidade Mantenedora Sociedade Porvir Científico é responsável, perante as 

autoridades públicas em geral, pelo Unilasalle/Lucas, incumbindo-lhe tomar todas as 

medidas necessárias ao seu bom funcionamento. 

 É da competência da Mantenedora prover adequados meios de funcionamento das 

atividades do Unilasalle/Lucas, colocando-lhe à disposição os bens móveis e imóveis de seu 

patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos, assegurando-lhe suficientes recursos financeiros de 

custeio. 

 

3.5 Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas 

 

As relações e parcerias com a comunidade e com suas instituições e empresas 

guardam estreita interação com a inserção regional do Unilasalle/Lucas. A orientação, nessa 

matéria, é apoiar decisivamente as atividades de extensão e de eventos organizados pela e 

para comunidade local, incluindo programas de valorização e subsídios à produção cultural 

local e de intercâmbio nacional e internacional. 

As parcerias são aprovadas pela Reitoria e são estabelecidas com a participação dos 

diversos setores do Unilasalle/Lucas, em especial o de Internacionalização, a Coordenação 

de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão, a Central de Apoio ao Acadêmico. 

Entre as ações que viabilizam as parcerias com a comunidade local estão a realização 

de congressos, seminários, conferências, reuniões, cursos, oficinas e outros eventos 

organizados ou apoiados pelo Unilasalle/Lucas. 

É política do Unilasalle/Lucas fazer-se presente, quando convidado, em órgãos da 

sociedade civil organizada. Atualmente o Unilasalle/Lucas tem representantes nos seguintes 

organismos: Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Educação, 

Fundação Luverdense de Saúde, Fundação Rio Verde, Conselho Municipal da cidade de 

Lucas do Rio Verde, Conselho Municipal de Turismo, Conselho de Desenvolvimento 

Econômico de Lucas do Rio Verde, Comissão do Projeto Censo Educacional de Lucas do 

Rio Verde. 

Nas suas relações externas, o Unilasalle/Lucas investe na cooperação com as 

Prefeituras de Lucas do Rio Verde, Tapurah, Nova Mutum, Sorriso, Sinop e de outros 
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municípios, através de parcerias e projetos de interesse das respectivas comunidades locais. 

As áreas mais necessitadas e os setores mais carentes da população ocupam lugar preferencial 

nas parcerias interinstitucionais. Nesse sentido, é dada atenção especial à formação e 

profissionalização para o magistério da educação básica das redes pública e particular de 

ensino, em especial, o magistério em áreas prioritárias, de interesse social da comunidade.  

Outras parcerias serão desenvolvidas, mediante convênios interinstitucionais, com 

organizações de ensino superior e de educação básica, públicas e privadas, empresas e 

organizações não-governamentais (ONGs), locais e regionais, com o objetivo de facilitar e 

multiplicar as oportunidades de prática de ensino e estágios supervisionados, bem como de 

pesquisas, em diferentes cenários.  

 

3.6 Organização e Gestão de Pessoal 

 

O Unilasalle/Lucas sempre primou por um ótimo ambiente de trabalho preocupando-

se com a organização e gestão de pessoal. 

Essa preocupação se materializa nas ações que seus colaboradores praticam 

diariamente, sempre prontos a atuar buscando uma prestação de serviço educacional e de 

interrelação no ambiente de trabalho de excelência para os nossos alunos. Anualmente se 

promove uma ampla pesquisa de clima organizacional. Seus resultados são posteriormente 

apresentados aos colaboradores devidamente acompanhado de um Plano de Ação nos 

indicadores que apresentaram oportunidade de melhoria. 

 

3.6.1 Corpo Docente: Políticas, Plano de Carreira e Regime de Trabalho 

 

Considerando que a qualidade do Magistério Superior constitui fator fundamental 

para o cumprimento de sua missão educacional, a Unilasalle/Lucas empenha-se em promover 

a qualificação e o crescimento profissional de seus quadros docentes, mediante programas de 

capacitação e avaliação de desempenho, tendo em vista a qualidade de seus serviços e a 

qualificação institucional como um todo. 

A política de administração e qualificação de pessoal do Magistério Superior do 

Unilasalle/Lucas consolida-se no seu Regimento e no Plano de Carreira, Cargos e Salários 

do Magistério Superior, que definem e disciplinam as condições de admissão e promoção 

funcional, os direitos e deveres dos professores, as categorias docentes, os níveis de formação 

requeridos e a especificação das atividades profissionais, como se apresentam em seguida. 
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O corpo docente do Unilasalle/Lucas é constituído por educadores que, devidamente 

habilitados, exercem atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como atividades de 

administração universitária e pedagógica inerentes à função docente, assumindo o 

compromisso de respeitar os princípios, valores, objetivos e finalidades da Instituição. 

Quanto à experiência profissional dos membros do corpo docente, em suas 

respectivas áreas de atuação, o Unilasalle/Lucas adota uma orientação abrangente, similar à 

política adotada com respeito à experiência específica no magistério. Atenção especial é 

atribuída à experiência na função docente nos distintos níveis de ensino, com base no exame 

cuidadoso de sua carreira profissional no campo da educação e de sua produção intelectual. 

O processo de avaliação do desempenho na função docente prevê a aplicação de 

instrumentos de avaliação preparados pela Comissão Própria de Avaliação, pela Pró-reitora 

Acadêmica, pelas Coordenações de Curso e respondidos pelos estudantes, semestralmente, 

assim como uma avaliação da participação dos professores nas atividades docentes e 

administrativas, na orientação de teses, monografias e pesquisas e na coordenação de estágios 

e atividades práticas. Finalmente, a seleção do quadro de professores e pesquisadores 

considera a adequação da formação recebida, sua experiência acadêmica e sua relevância 

para os objetivos do Unilasalle/Lucas. 

 

Plano de Carreira 

 

O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Superior do Unilasalle/Lucas 

foi homologado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Mato Grosso, 

pela Portaria nº 42, de 29 de abril de 2013, pelo nº do processo 46210.000645/2013-09. 

A carreira docente do Unilasalle/Lucas tal como foi concebida no seu Plano de 

Carreira, Cargos e Salários do Magistério Superior, é estruturada em categorias e níveis. 

Categoria é a divisão da carreira que, fundamentada na escolaridade e titulação acadêmica, 

agrupa atividades, habilidades, competências, responsabilidades, qualificação e experiência 

profissional. Níveis são as subdivisões de uma mesma categoria que determinam a progressão 

horizontal do docente. 

O Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Superior do Unilasalle/Lucas 

estabelece os requisitos e as regras para a admissão e promoção dos docentes, com base na 

sua competência e dedicação em matéria de ensino, pesquisa e extensão e de excelência 

profissional no exercício de funções acadêmico-administrativas. Os docentes podem ser 

admitidos na categoria em que estiverem enquadrados conforme titulação prevista no Plano 
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de Carreira e deverá ser feito preferencialmente por processo seletivo, nos termos 

estabelecidos pelo Conselho Superior do Unilasalle/Lucas. As promoções fundamentam-se 

na avaliação da qualidade do desempenho na atividade docente, incluída sua produção 

científica. 

O quadro docente de provimento efetivo do Plano de Carreira, Cargos e Salários do 

Magistério Superior do Unilasalle/Lucas compreende 4 (quatro) classes de professores, 

constituída, cada uma delas, por níveis de progressão horizontal, com suas correspondentes 

faixas salariais:  

I. Professor Auxiliar. 

II. Professor Assistente. 

III. Professor Adjunto. 

IV. Professor Titular. 

Professor Auxiliar é o profissional da área de ensino portador de diploma de 

graduação e de titulação mínima de pós-graduação lato sensu ao nível de Especialização, 

obtido em curso nacional credenciado pelo MEC, ou equivalente estrangeiro devidamente 

revalidado no Brasil, que, preferencialmente, comprove exercício efetivo de, no mínimo, 3 

(três) anos de magistério superior. 

Professor Assistente é o profissional da área do ensino que tenha concluído, além do 

curso de graduação, o de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, obtido em curso 

nacional credenciado pelo MEC, ou equivalente estrangeiro devidamente revalidado no 

Brasil, e que tenha formação e experiência na respectiva área do conhecimento.  

Professor Adjunto é o profissional da área do ensino que tenha concluído, além do 

curso de graduação, o de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, obtido em curso 

nacional credenciado pelo MEC, ou equivalente estrangeiro devidamente revalidado no 

Brasil, e que tenha formação e experiência na respectiva área do conhecimento. 

Professor Titular é o profissional da área do ensino que, além do curso de graduação 

e de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, obtido em curso nacional 

credenciado pelo MEC, ou equivalente estrangeiro devidamente revalidado no Brasil, e que 

tenha exercício do magistério superior de, no mínimo, 10(dez) anos, além de expressiva 

produção científica na respectiva área do conhecimento. 

Poderão, ainda, atuar, no Unilasalle/Lucas, professores colaboradores, visitantes e 

substitutos, admitidos eventualmente e não efetivo, e que deverão ter a mesma titulação 

acadêmica mínima que a do Professor Auxiliar. 
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Os professores das classes de provimento isolado ou não efetivo são membros do 

quadro docente do Unilasalle/Lucas, porém não integram o Plano de Carreira, Cargos e 

Salários do Magistério Superior. As atividades, responsabilidades e remuneração dos 

professores das classes de provimento isolado ou não efetivo devem constar de documento 

contratual específico. 

O provimento nos cargos docentes, tanto os de provimento efetivo como os de 

provimento isolado e seu regime de trabalho, são regidos pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e demais normas trabalhistas que regulem a função docente, bem como as 

disposições do Estatuto do Unilasalle/Lucas.  

 

Políticas de Seleção e Contratação dos Professores 

 

 A admissão de professores deverá obedecer a um processo seletivo, análise de 

Currículo Lattes, como primeira etapa do processo e posteriormente prova de aula com 

avaliação realizada por uma banca de docentes da Instituição. O referido processo seletivo 

ocorrerá sempre que necessário, observando, principalmente, a necessidade ante o 

crescimento da demanda discente, o planejamento pedagógico e a consolidação dos cursos, 

com a abertura de novos períodos, no caso de cursos apenas autorizados e em vias de 

reconhecimento que ainda não tenham completado a implantação de todos os períodos 

letivos. A mesma política será seguida para os cursos projetados para serem oferecidos no 

período de vigência deste PDI. 

A política de pessoal do Unilasalle/Lucas é admitir prioritariamente professores com 

titulação acadêmica de doutorado e mestrado em seu campo de atuação ou área afim. 

Nas contratações se seguirá mantendo os índices requeridos de percentuais de 

titulação e regime de trabalho. 

Quando houver falta de professores portadores de títulos de pós-graduação stricto 

sensu na comunidade local, poderão ser contratados, em caráter excepcional, professores com 

curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. Essa sempre foi a política 

implantada e deverá ser mantida para os novos cursos e unidades acadêmicas que integrarão 

o Unilasalle/Lucas nos próximos anos. 

Com relação aos Cursos de Pós-graduação, as contratações são feitas para cada 

componente curricular exigindo-se, no mínimo, titulação de Mestre. 
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Regime de Trabalho 

 

Os membros do quadro docente do Unilasalle/Lucas serão contratados como 

Professores de Ensino Superior, em um dos seguintes regimes de trabalho: 

I. Tempo integral, com obrigação de prestar, no mínimo, 40 horas semanais de 

trabalho na Instituição, aí reservadas, no mínimo, 20 horas para o desempenho 

de atividades de pesquisa, extensão e/ou de administração universitária ou 

acadêmica;  

II. Tempo parcial, com obrigação de prestar, no mínimo, 12 horas semanais de 

trabalho, desempenhando atividades de ensino, pesquisa, extensão ou de 

administração universitária ou acadêmica, sendo um mínimo de 25% de sua carga 

horária dedicada a atividades complementares; 

III. Horista, contratado exclusivamente para atividades docentes em sala de aula, 

independente da carga horária, desde que nos limites estabelecidos pela 

legislação.  

O número de horas-aula do docente poderá variar, de acordo com o planejamento 

curricular dos cursos. O docente contratado como horista ou em regime de tempo parcial 

poderá lecionar tantas horas-aula semanais quantas previstas em lei. Nenhum contrato de 

trabalho docente poderá ter duração superior a 40 horas semanais. O docente investido de 

função específica na administração superior ou na administração básica receberá, na vigência 

de seu mandato, conforme disposto no Plano de Carreira do Magistério Superior do 

Unilasalle/Lucas e nos acordos sindicais. 

O exercício do magistério é a responsabilidade primordial dos membros do corpo 

docente. Portanto, a dedicação aos cursos de sua responsabilidade será o eixo central de suas 

atividades. A atividade do magistério vincula-se às demais atividades acadêmicas motivo 

pelo qual o Unilasalle/Lucas valoriza sua integração à pesquisa e extensão, como 

instrumentos de formação, de produção e distribuição do conhecimento. Ao distribuir os 

componentes curriculares aos professores e estabelecer a consequente relação componente 

curriculare/docente, o Unilasalle/Lucas toma em conta a natureza dos componentes 

curriculares do currículo, a formação e experiência dos professores e a legislação vigente.  

O Projeto Político Institucional do Unilasalle/Lucas presta atenção à produção 

intelectual, técnica e cultural de seus professores e dirigentes. A produção intelectual será 

avaliada em termos de livros, capítulos de livros, resumos ou trabalhos completos publicados 
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em anais, artigos em periódicos, bem como outras formas de produção científica e 

tecnológica reconhecidas pelo MEC.  

 

Remuneração do Pessoal Docente 

 

Os membros do quadro docente da Instituição têm remuneração definida em 

conformidade com o Plano de Carreira Docente, aprovado pela Mantenedora, homologado 

pela Superintendência Regional em Mato Grosso, Portaria nº 42, de 29 de abril de 2013 e 

atualizada periodicamente, em cumprimento à legislação vigente e aos acordos intersindicais. 

Os padrões de remuneração do quadro docente do Magistério Superior do 

Unilasalle/Lucas, estabelecidos sobre a base dos acordos intersindicais vigentes, aplicam-se 

tanto para fins de ingresso, como para a progressão e promoção funcionais. 

A política do Unilasalle/Lucas, em matéria de promoção e progressão funcional, bem 

como o exercício dos direitos e deveres dos professores, está regulamentada no Estatuto e no 

Plano de Carreira do Magistério Superior. 

 

Política de Qualificação Docente  

 

Além de uma remuneração digna da atividade docente, o Unilasalle/Lucas oferece 

aos professores, boas condições de trabalho, estimula a produção científica, favorece a 

participação dos professores em congressos e reuniões na sua área de atuação e desenvolve 

um programa de formação continuada. 

Na convicção de que a qualidade da formação e a competência do professor são 

fatores altamente relevantes para a qualidade do desempenho acadêmico dos alunos e de 

qualificação institucional como um todo, o Unilasalle/Lucas considera importante investir na 

concepção e desenvolvimento de um processo de formação continuada dos docentes, 

tomando, como ponto de partida, a missão da Instituição, seus objetivos e suas metas, tal 

como estão especificados neste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.  

Portanto, o primeiro passo do processo de qualificação docente é a concepção de um 

programa de formação, alinhado com a proposta do Unilasalle/Lucas interessada na 

qualificação e atualização dos docentes. Por isso, o Unilasalle/Lucas decidiu conceber seu 

programa de formação continuada, através de um processo de construção e reconstrução 

permanente, com a participação de dirigentes, docentes e pesquisadores. Esse programa de 
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formação, além disso, enriquecer-se-á com as Linhas de Ação, os Objetivos e as Atividades 

constantes do planejamento da Província La Salle Brasil-Chile.  

A primeira preocupação em relação à formação docente foi definir critérios para a 

concepção e desenvolvimento do programa de qualificação, em que se destacam os seguintes:  

a) Critério de abrangência, segundo o qual o programa de formação e capacitação 

há de abarcar os distintos campos de atuação profissional dos docentes.  

b) Critério de integração, pelo qual se enfatiza a congruência entre as propostas de 

qualificação profissional e o projeto político-pedagógico do Unilasalle/Lucas. 

c) Critério de flexibilidade, que fundamenta o aperfeiçoamento de métodos e 

modalidades de qualificação, para atender às sempre novas necessidades 

profissionais dos docentes e das instituições de ensino, em função de sempre 

novas demandas sociais.  

d) Critério de acessibilidade, para assegurar a todos os professores o direito à 

formação continuada. 

e) Critério de colaboração, incentivando projetos conjuntos entre cursos de 

diferentes áreas, em uma perspectiva de integração e complementaridade de 

saberes e práticas. 

f) Critério da filosofia, pedagogia e espiritualidade próprias herdadas dos escritos, 

práticas e vida de São João Batista de La Salle. 

Muitos são os instrumentos de formação e qualificação docente previstos pelo 

Unilasalle/Lucas, destacando-se a participação dos professores e pesquisadores em cursos, 

Jornadas Pedagógicas, encontros, seminários e outras atividades acadêmicas coletivas, tanto 

internas como externas.  

A partir do segundo semestre de 2019 o Unilasalle/Lucas firmou convênio com 

instituição especializada disponibilizando uma plataforma de aprendizado de línguas 

estrangeiras para todos os colaboradores, bem como para os acadêmicos, considerando a 

importância de conhecimento de uma segunda língua, tanto para o ensino e pesquisa, quanto 

para o programa de internacionalização. 

 

Política e Plano de Expansão do Corpo Docente 

 

A política de pessoal docente do Unilasalle/Lucas visa a estabelecer um quadro de 

pessoal altamente qualificado, integrado por professores com ampla experiência no 
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magistério universitário e outros mais jovens, preparados à luz dos mais recentes 

desenvolvimentos tecnológicos e pedagógicos.  

A premissa básica dessa política de pessoal docente é a de que uma composição dessa 

natureza permite estabelecer um intercâmbio natural de conhecimentos e experiências entre 

profissionais de distintas gerações e distintos tipos de formação profissional, em consonância 

com a legislação vigente no que se refere a regime de trabalho e titulação. 

 

Política de Estímulo à Produção Docente 

 

O Plano de Carreira do Magistério Superior do Unilasalle/Lucas prevê, nas 

promoções por merecimento, pontuação com relação à Produção Docente. 

Quando de participação de um docente para apresentação de trabalho científico em 

congressos ou outros eventos similares, o Unilasalle/Lucas usualmente libera o docente de 

suas atividades, sem prejuízo de seu salário. 

Para 2020 se prevê a criação de uma revista científica virtual para publicação de 

artigos de docentes e de alunos de pós-graduação, desde que aprovados pela Comissão 

Científica do Unilasalle/Lucas. 

 

Perfil do Corpo Docente 

 

Os docentes contratados pelo Unilasalle/Lucas, respeitada a legislação, constituem 

um quadro que mescla titulação, experiência como docente e experiência profissional. 

Nas tabelas a seguir está a distribuição do corpo docente quanto à titulação, tempo de 

serviço e carga horária. 

 

Tabela 3 - Titulação do Corpo Docente  

 

2019/2 

Total Especialistas Mestres Doutores Mestres/Doutores 

55 14 27 14 41 

 25,45% 49,09% 25,45% 74.55% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 
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Tabela 4 - Tempo de Docência no Unilasalle-Tempo Total de Docência 

 

2019/2 

TOTAL Menos de 5 

anos 

Mais de 5 

anos 

Mais de 10 anos Mais de 15 

anos 

55 41 8 5 1 

Unilasalle/Lucas 74,55% 14,55% 9,09% 1,82% 

55 25 7 9 14 

Total docência 45,45% 12,73% 16,36% 25,45% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

Tabela 5 - Tempo de Experiência Profissional 

 

2019/2 

TOTAL Menos de 5 anos Mais de 5 anos Mais de 10 anos Mais de 15 anos 

55 24 11 6 15 

 41,82% 20% 10,91% 27,27% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

Tabela 6 - Regime de Trabalho 

 

2019/2 

Total Tempo Integral Tempo Parcial Horista 

55 14 8 33 

 25,45% 14,55% 60,00% 

Fonte: Setor de Recursos Humanos. 

 

3.6.2 Corpo Técnico-Administrativo 

 

O Unilasalle/Lucas adota um Plano de Carreira, Cargos e Salários de Pessoal 

Técnico-Administrativo, aprovado pela Mantenedora em 15 de maio de 2017, que estabelece 

os requisitos e as regras para a admissão e promoção, com base em critérios de competência, 

dedicação e de excelência profissional na prestação de serviços de apoio técnico, 

administrativo e operacional, bem como de assessoramento a todos os órgãos e níveis 

hierárquicos da Instituição. Os colaboradores técnico-administrativos podem ser admitidos 
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em qualquer categoria prevista no Plano de Carreira e seu enquadramento deverá ser feito 

por processo seletivo, nos termos estabelecidos pela Reitoria. 

O quadro de pessoal técnico-administrativo do Unilasalle/Lucas compreende as 

seguintes classes, de cargos de provimento efetivo, cada classe dividida em 06 (seis) níveis 

de progressão horizontal, que correspondem a 10 (dez) faixas salariais: 

I. Serviços Gerais e Operacionais 

II. Auxiliar Administrativo I. 

III. Auxiliar Administrativo II. 

IV. Assistente Administrativo I. 

V. Assistente Administrativo II. 

VI. Analista Administrativo I. 

VII. Analista Administrativo II. 

VIII. Coordenador Administrativo. 

IX. Coordenador Acadêmico. 

X. Reitoria. 

A classe de Serviços Gerais e Operacionais compreende cargos não especializados, 

que executam, sob supervisão direta, tarefas de conservação, limpeza, manutenção, reformas, 

transporte, segurança interna e externa da instituição e desempenham atividades simples 

dentro de uma seção operacional ou administrativa.  

A classe de Auxiliar Administrativo I compreende cargos e atribuições que 

executam, sob supervisão direta, tarefas rotineiras, de pouca complexidade e abrangência, de 

apoio administrativo aos diversos órgãos pertencentes à estrutura administrativa da 

Instituição.  

A classe de Auxiliar Administrativo II compreende cargos e atribuições de 

profissionais com experiência em atividade similar, que executam tarefas administrativas que 

envolvam maior grau de complexidade e abrangência e requeiram certa autonomia e 

iniciativa.  

A classe de Assistente Administrativo I compreende cargos e atribuições, em início 

de carreira, que exigem aplicação de conhecimentos teóricos de pouca complexidade e de 

natureza não muito variada. As atribuições, de reduzida abrangência, são inicialmente 

executadas sob orientação de profissionais de níveis hierárquicos superiores, mas que 

delegam crescente autonomia e iniciativa aos ocupantes dos cargos.  

A classe de Assistente Administrativo II compreende cargos e atribuições de 

profissionais com experiência já comprovada no campo profissional, que exigem maior 
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maturidade profissional e pleno conhecimento das técnicas da correspondente especialidade 

profissional. As atribuições, de significativa abrangência, são desempenhadas com 

autonomia e iniciativa, de tal forma que a orientação prévia, quando ocorre, se restringe a 

aspectos controversos, adoção de novas orientações, aplicação de novas tecnologias e casos 

semelhantes.  

A classe de Analista Administrativo I compreende cargos e atribuições de 

profissionais em início de carreira, que exigem bom conhecimento das técnicas da 

especialidade, para resolver problemas de mediana complexidade. As atribuições, de relativa 

abrangência, são desempenhadas com autonomia e iniciativa, de modo que a orientação 

prévia, quando ocorre, se restringe a aspectos controversos, adoção de novas orientações, 

aplicação de novas tecnologias e casos semelhantes.  

A classe de Analista Administrativo II compreende cargos e atribuições de 

profissionais formados e vasto conhecimento e experiência. As atribuições são 

desempenhadas com autonomia e iniciativa, de modo que a orientação prévia, quando ocorre, 

se restringe a aspectos controversos, adoção de novas orientações, aplicação de novas 

tecnologias e casos semelhantes. 

As classes de Coordenador Administrativo e Coordenador Acadêmico 

compreende cargos e atribuições de elevada complexidade e responsabilidade de 

profissionais experientes, capazes de orientar, coordenar e supervisionar trabalhos de 

equipes, treinamento de profissionais e incumbências análogas. O nível das atribuições, de 

abrangência ampla e diversificada, exige profundos conhecimentos teóricos, práticos e 

tecnológicos do campo profissional. A autonomia no desempenho das atribuições só é 

limitada pela potencialidade profissional do ocupante, pelas diretrizes políticas da instituição 

e pelas normas da respectiva comunidade profissional.  

As classes de Reitoria compreendem os cargos de maior relevância, pois devem 

dirigir o Unilasalle/Lucas e superintender todos os processos administrativos e acadêmicos, 

tomando as decisões justas e precisas. 

 

Regime de Trabalho 

 

O provimento dos cargos técnico-administrativos do Unilasalle/Lucas e seu regime 

de trabalho são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as disposições do 

Estatuto da Instituição.  
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Os membros do quadro técnico-administrativo do Unilasalle/Lucas serão contratados 

em um dos seguintes regimes de trabalho:  

I. De tempo integral, com obrigação de prestar 44 horas semanais de trabalho. 

II. De tempo parcial, com obrigação de prestar o número de horas semanais de 

trabalho estabelecido em instrumento contratual específico. 

 

Da Remuneração do Pessoal Técnico-Administrativo 

 

Os membros do quadro de Pessoal Técnico-Administrativo têm remuneração definida 

em conformidade com o Plano de Carreira do Pessoal Técnico-Administrativo, aprovado pela 

Mantenedora e atualizada periodicamente, em cumprimento à legislação vigente e aos 

acordos intersindicais. 

Os padrões de remuneração do quadro de Pessoal Técnico-Administrativo da 

Instituição, aprovados pela Mantenedora e estabelecidos sobre a base dos acordos 

intersindicais vigentes, aplicam-se tanto para fins de ingresso, como para a progressão e 

promoção funcionais.  

As políticas do Unilasalle/Lucas, em matéria de promoção e progressão funcional, 

bem como o exercício dos deveres, direitos e vantagens dos empregados, estão 

regulamentados no Regimento e no Plano de Carreira de Pessoal Técnico-Administrativo. 

 

Política de Qualificação do Pessoal Técnico-Administrativo 

 

Além de uma remuneração digna da atividade profissional, o Unilasalle/Lucas 

oferece aos colaboradores boas condições de trabalho e desenvolve um programa de 

formação continuada, com prioridade aos colaboradores com maior tempo na mesma e aos 

que atuam em áreas consideradas estratégicas para o seu pleno e satisfatório funcionamento.  

Na convicção de que a qualidade dos serviços técnico-administrativos é fator 

relevante para o desenvolvimento institucional, a Instituição considera importante investir na 

formação e capacitação permanentes dos colaboradores técnico-administrativos, tomando 

como ponto de partida a sua missão, seus objetivos e metas, tal como estão especificados 

neste Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024.  

O caminho para conceber um programa efetivo para o Unilasalle/Lucas, e relevante 

para os colaboradores, é o da participação coletiva. Por isso, o Unilasalle/Lucas decidiu 

conceber seu programa de capacitação por meio de um processo de construção e reconstrução 
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permanente, com a participação dos colaboradores interessados. A primeira preocupação da 

Instituição, nessa matéria, foi definir critérios para a concepção e desenvolvimento do 

programa, em que se destacam:  

a) Critério de totalidade, segundo o qual o programa de formação e capacitação há 

de abarcar os distintos campos de atuação dos colaboradores. 

b) Critério de integração, preocupado com a congruência entre as propostas de 

qualificação profissional e o projeto político-pedagógico da Instituição. 

c) Critério de flexibilidade, capaz de criar e recriar métodos e modalidades de 

qualificação, para atender às novas necessidades profissionais dos colaboradores. 

e 

d) Critério de acessibilidade, para assegurar a todos os colaboradores o direito à 

formação e à capacitação permanente e 

e) Critério da espiritualidade,  

Muitos são os instrumentos de formação e capacitação dos colaboradores técnico-

administrativos previstos pela Instituição, destacando-se a participação dos interessados em 

reuniões, cursos, encontros, seminários e outras atividades, tanto internas como externas. A 

Instituição também incentiva os colaboradores a matricularem-se nos seus próprios cursos 

regulares de capacitação, graduação e pós-graduação. A partir de agosto de 2019 foi 

disponibilizado aos colaboradores o acesso à Plataforma Altissia de ensino de idiomas. 

O Unilasalle/Lucas tem implantada a CIPA (Comissão Interna de Acidentes de 

Trabalho) que busca a prevenção de acidentes no trabalho, bem como, a qualidade de vida 

de seus colaboradores.  

A Brigada de Incêndio também está instituída no Unilasalle/Lucas e busca a 

capacitação de profissionais/colaboradores para atuar em casos de princípio de incêndio, 

primeiros socorros e salvamento. 

 

3.7 Políticas de Atendimento ao Corpo Discente 

 

3.7.1 Formas de acesso, Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro 

 

O acesso aos cursos oferecidos pelo Unilasalle/Lucas é feito por processo de seleção 

de acordo com o Regimento.  

Após a concretização da matrícula, no início de cada semestre letivo, os alunos são 

recepcionados e encaminhados para as respectivas salas. No decorrer das primeiras semanas 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 88 

 

recebem mensagens de incentivo da Reitoria e dos Coordenadores de Curso e orientações 

quanto aos recursos disponíveis no Unilasalle/Lucas. Os ingressantes são desafiados a 

participar do projeto Trote Solidário. 

Quanto à acessibilidade dos discentes às informações do registro acadêmico, existe 

um atendimento personalizado ao estudante, facilitado pela disponibilidade de pessoal para 

atendimento.  

No decorrer do curso, os alunos têm opções de participarem do programa de 

Monitoria e do Programa de Iniciação Científica. 

Alunos com dificuldades de aprendizado e mesmo os que se encontram em situações 

psicossociais difíceis, podem recorrer ao auxílio do SAP. Alunos com dificuldades 

financeiras podem buscar soluções na Central de Apoio ao Acadêmico. 

Como entidade filantrópica, a concessão de bolsas de estudos (gratuidades) é regida 

segundo diretrizes da entidade Mantenedora do Unilasalle/Lucas. O PASE - Programa de 

Assistência Social Educacional denominado de Bolsa de Estudo é destinado a alunos do 

Unilasalle/Lucas que, regularmente matriculados, em qualquer um dos períodos dos Cursos 

de Graduação, justifiquem e comprovem baixa renda familiar e, portanto, necessitem de 

apoio financeiro para a manutenção dos seus estudos e permanência na Instituição. As 

gratuidades serão concedidas sempre de acordo com a condição financeira do 

Unilasalle/Lucas de comum acordo com as diretrizes da Mantenedora e com as exigências 

de sua condição de entidade filantrópica e de assistência social, disciplinadas em edital 

específico.  

Atualmente, são mantidos dois programas de apoio financeiro aos discentes, 

combinados com oportunidades de crescimento acadêmico: PASE e Bolsas do PROUNI. 

As Bolsas de Estudos parciais (50%) e integrais (100%) são distribuídas 

semestralmente, observando-se as diretrizes da Mantenedora e o planejamento econômico do 

Unilasalle/Lucas e os critérios, mediante preenchimento de formulário de cadastro 

socioeconômico e entrevista. As Bolsas do PROUNI são aquelas destinadas aos alunos 

selecionados pelo MEC e pelo Unilasalle/Lucas (quando for o caso, por delegação do MEC), 

que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. 

Além dos Programas de Bolsas de Estudos, o Unilasalle/Lucas participa do FIES 

(Financiamento Estudantil), regulado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação). 
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3.7.2 Política de Incentivo à Produção Discente 

 

A Políticas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão do Unilasalle/Lucas contemplam, 

cada uma em seu âmbito o incentivo à produção discente, especialmente no tocante aos 

Trabalhos de Conclusão de Curso enquanto componente curricular obrigatório das matrizes 

curriculares. 

Destaque-se, também, o programa de iniciação científica, no qual os alunos são 

estimulados a produzirem um trabalho científico com apresentação anual na Mostra de 

Iniciação Científica. 

Com a implantação do Inova La Salle, as atividades docentes serão estimuladas a 

orientarem e motivarem os discentes a utilizarem este espaço para produção científica e 

tecnológica, visando a criação de seu próprio negócio. 

 

3.7.3 Estímulos à Permanência, às Políticas de Qualificação e Oportunidades para o 

Corpo Discente 

 

O Unilasalle/Lucas adota uma política compreensiva de qualificação do corpo 

discente. Além de amplas oportunidades de participação dos discentes nas atividades 

acadêmicas e extracurriculares, a Instituição provê serviços permanentes de orientação e 

acompanhamento acadêmico, programas de nivelamento, atendimento psicopedagógico, 

programas de formação extraclasse, de apoio e incentivo para alunos carentes, incluindo 

bolsas de estudo e outras formas de gratuidade, estágios externos, intercâmbio, 

encaminhamento profissional e acompanhamento de egressos. 

O Unilasalle/Lucas oferece aos estudantes amplas oportunidades de atuar em sala de 

aula e em seminários de especialistas convidados, em atividades de troca de conhecimentos 

e em trabalhos de grupo, visando a desenvolver a cooperação e o espírito crítico entre os 

alunos.  

O acompanhamento pedagógico dos alunos é exercido pelas respectivas 

Coordenações de Curso, em cooperação com os membros do corpo docente, que constituem 

os Colegiados, com apoio decisivo da Pró-Reitoria Acadêmica. 

Os alunos que manifestam dificuldades de aprendizagem e de acompanhamento dos 

compromissos acadêmicos, ou dificuldades de integração, são convidados ou orientados a 

utilizar o apoio do Setor de Apoio Psicopedagógico, onde encontra profissional especializado 

em tratar assuntos dessa ordem. 
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3.7.4 Programa de Nivelamento 

 

As atividades e processo de Nivelamento integram o conjunto de Projetos de 

assistência aos alunos. Os Cursos do Unilasalle/Lucas propiciam aos alunos atividades 

extraclasse, voltadas para o Nivelamento, com especial atenção às suas condições de leitura, 

interpretação e produção de textos, enquanto habilidades essenciais a todas as áreas de 

conhecimento acadêmico. Complementarmente, dependendo do Curso, são oferecidos 

estudos em Língua Portuguesa e Matemática e ainda, de acordo com as possibilidades, 

informática. 

O nivelamento atende à necessidade de superar possíveis deficiências nos 

componentes curriculares básicos para a realização dos Cursos pelos alunos. 

São oferecidas aos alunos do 1º e do 2º período de todos os Cursos, aulas de 

Português, Matemática, Física e Informática, de acordo com as especificidades dos Cursos. 

No início de cada semestre letivo, os alunos se inscrevem, por sua iniciativa, nas aulas de 

nivelamento, nos componentes curriculares nos quais julgam que é necessária a 

complementação de maior base de estudos. 

Para que o nivelamento não interfira nas aulas regulares do período, as aulas são 

realizadas aos sábados, no horário da manhã, de 8h às 12h, ou durante a semana, em horário 

no contra turno das aulas dos alunos. 

 

3.7.5 Setor de Apoio Psicopedagógico - SAP 

 

 O Unilasalle/Lucas, através do Setor de Apoio Psicopedagógico (SAP), vinculado ao 

Núcleo de Assessoria Pedagógica, disponibiliza aos seus alunos atendimento 

psicopedagógico, entendendo que nesse serviço está a concepção de que uma prática 

educacional de qualidade não se restringe à exclusiva transmissão de conhecimentos, mas 

contempla, também, o processo de formação intelectual e social de seus alunos. Sob a 

orientação de profissionais psicólogos e pedagogos, com formação em psicopedagogia, o 

SAP tem como intuito criar um espaço de acolhimento, escuta e análise das questões que 

eventualmente estejam interferindo no desempenho acadêmico dos alunos, estimulando o 

diálogo, acolhimento e a reflexão.  

 A oportunidade de um espaço para conciliação entre os problemas pessoais 

apresentados pelos alunos, tais como: falta de tempo para a dedicação aos estudos; questões 

de natureza cognitiva, afetiva ou financeira; as exigências da vida acadêmica, como o 
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aprofundamento teórico-prático, a elaboração de monografias, estágios, etc; na relação com 

um profissional qualificado, por certo, estimula a potencialidade destes no enfrentamento das 

dificuldades, bem como propicia à comunidade acadêmica a reflexão crítica e criativa sobre 

a identidade profissional .  

 Seus objetivos são: 

1. Propiciar atendimento psicopedagógico à comunidade acadêmica dos Cursos de 

Graduação.  

2. Acompanhar o processo de atendimento psicopedagógico em todas as suas fases.  

3. Avaliar sistematicamente o desenvolvimento dos alunos atendidos.  

4. Abrir sessões de atendimento individual, ou em grupo, promovendo a prevenção 

de problemas psicopedagógicos.  

5. Desenvolver canais facilitadores na relação dialógica, no processo de 

comunicação e na gestão de conflitos.  

 A metodologia de trabalho desse núcleo compreende o relacionamento interpessoal: 

dinâmicas de grupo envolvendo percepção e comunicação, técnicas de conciliação e 

entrevista de ajuda, grupos de atendimento (regular) e atendimentos individuais, assim como 

as atividades de integração: palestras, seminários e “sessões de classe”.  

 

3.7.6 Encaminhamento Profissional dos Alunos - Empregabilidade 

 

O Unilasalle/Lucas oferece um programa de empregabilidade aos acadêmicos 

concretizado de através de: 

a) Estágios supervisionados em estabelecimentos conveniados. 

b) Sistema de orientação acadêmica. 

c) Formação de lideranças, mediante sistema de representação de turma. 

d) Atividades especiais de cunho pedagógico, científico, artístico, esportivo e 

cultural. 

e) Fomento de incubadoras empresariais e empresa júnior, que integram distintos 

campos profissionais. 

f) Conhecimento do mercado de trabalho, oferecida por empresários, através de 

palestras e visitas. e 

g) Prestação de esclarecimentos sobre a regulamentação das distintas profissões, por 

sindicatos e associações profissionais e empresariais. 
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A sistematização e prestação de informações profissionais são coordenadas pelas 

respectivas Coordenações de Curso. 

O que diz respeito à empregabilidade é coordenado e supervisionado pelo Setor de 

Internacionalização, considerada, desta forma, como uma dimensão da mobilidade 

acadêmica. 

A Empregabilidade está vinculada ao Setor de Internacionalização e à Reitoria.  

 

3.7.7 Organização Estudantil 

 

A representação estudantil do Unilasalle-Lucas se realiza, conforme o Estatuto e 

Regimento, na participação dos diversos órgãos colegiados. Os alunos escolhem um 

representante para o Conselho Superior, um representante para o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, um representante para o Colegiado do Curso. 

Cada curso elege seus representantes que são convidados, regularmente, a se 

manifestarem sobre o andamento do curso junto à Reitoria. 

O Unilasalle/Lucas admite qualquer forma de organização estudantil nos limites da 

legislação e do Estatuto. 

Vigora, atualmente, a Associação Atlética Acadêmica Tatu Canastra, formado por 

alunos e ex-alunos do Curso de Agronomia. Percebe-se um movimento entre os alunos do 

Curso de Direito para se organizarem de forma semelhante. 

 

3.7.8 Perfil e Competências do Egresso 

 

O Unilasalle/Lucas assume o perfil e as competências do egresso em alinhamento 

com a Rede La Salle. 

Ao graduar-se nos cursos do Unilasalle/Lucas, espera-se que o egresso tenha 

construído o seguinte perfil: 

a) Ético frente à complexidade das relações humanas e das demandas sociais e 

ambientais. 

b) Comprometido com a proteção e defesa dos direitos humanos e com o 

reconhecimento da diversidade social, cultural, religiosa, de gênero e étnico-

racial. 
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c) Crítico diante do conhecimento disponível e na produção de novos 

conhecimentos, com sólida formação geral, pautada no conhecimento científico 

e tecnológico. 

d) Inovador e criativo em relação à proposição de soluções para as questões sociais, 

profissionais e ambientais, amparado em conduta responsável, pessoal e 

profissional. 

e) Empreendedor com competência para o exercício da interdisciplinaridade, 

preparado para atuação em equipes multiprofissionais, resguardando os preceitos 

da autonomia profissional. 

f) Orientado para o aperfeiçoamento e atualização permanentes, ciente de que a 

formação profissional é um processo contínuo de desenvolvimento de 

competências. 

 

Ao graduar-se nos cursos do Unilasalle/Lucas, espera-se que o egresso tenha 

adquirido as seguintes competências: 

a) Identificar questões sociais e ambientais com postura investigativa a fim de 

contribuir para sua superação de forma propositiva. 

b) Promover a defesa dos direitos humanos com vistas a contribuir para uma 

sociedade mais justa, reconhecendo e valorizando a diversidade social, cultural, 

religiosa, de gênero e étnico racial. 

c) Interpretar e compreender textos diversos, como ferramenta de aprendizagem 

contínua, demonstrando leitura proficiente. 

d) Expressar-se de forma oral e escrita, em diferentes idiomas, para comunicar, 

informar e interagir com o outro e a sociedade, de forma clara e dinâmica. 

e) Avaliar continuamente sua própria prática, para qualificar sua atuação 

profissional com ética, criticidade e responsabilidade. 

f) Utilizar tecnologias de informação e comunicação como ferramentas de 

trabalho, de forma funcional e criativa. 

g) Trabalhar em equipes multi e interdisciplinares na antecipação de cenários, 

exploração de oportunidades e no desenho de soluções aos problemas sociais, 

ambientais e profissionais, de forma colaborativa e cooperativa. 
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3.7.9 Política de Acompanhamento dos Egressos 

 

O programa de acompanhamento de egressos encontra-se em fase de consolidação e 

diversas atividades estão sendo realizadas e encontram-se em fase de aperfeiçoamento, para 

o acompanhamento eficaz dos egressos, destacam-se: cursos de pós-graduação, espaço de 

convivência, seminários, palestras e contatos em redes sociais. Além disso, alguns egressos 

participam de pesquisas em andamento, no contexto da IES, ainda, publicando em parceria 

com professores integrantes das pesquisas. 

O Programa de Autoavaliação Institucional prevê a avaliação por parte da 

comunidade externa, através de formulário online. A IES adquiriu tablets (dispositivos 

móveis), os quais são utilizados por um grupo de voluntários (discentes) que se deslocam até 

as empresas para que os empresários respondam tal formulário. Os resultados obtidos são 

utilizados no acompanhamento de egressos, em virtude da avaliação do desempenho de 

alguns de seus funcionários que são egressos da IES.  

Os egressos continuam a frequentar a biblioteca da IES, ação institucionalizada 

por meio da Resolução 79/2010. Além disso, egressos são convidados a participarem de 

atividades complementares e de extensão. 

A IES, promove a atualização das informações de forma sistemática sobre a inserção 

do egresso na vida profissional e oferece a oportunidade de formação continuada para os 

egressos.  

 Os resultados levantados pela CPA fazem com que a IES atenda as demandas da 

sociedade local e oferta os cursos de acordo com essas demandas. 
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4 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

 

4.1  Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas 

 

O planejamento e a organização didático-pedagógica do Unilasalle/Lucas têm por 

objetivo atender às diretrizes pedagógicas e, dessa maneira, apoiar o cumprimento de sua 

missão social e educacional, de acordo com os objetivos e metas institucionais definidos 

neste Plano de Desenvolvimento Institucional. 

O Unilasalle/Lucas adota projetos pedagógicos específicos, para o cumprimento de 

seus objetivos e metas, de acordo com o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 

No entanto, mais que caracterizar os projetos específicos do Unilasalle/Lucas 

separadamente, é importante estabelecer os princípios gerais que formam a sua organização 

didático-pedagógica. A fundamentação teórico-metodológica dos cursos de licenciatura e 

bacharelado, cursos sequenciais e tecnológicos, cursos de pós-graduação, extensão e 

educação continuada está, assim, enraizada nos conceitos integradores de educador e 

educando, de pesquisador e professor descritos nos Projetos de Credenciamento, 

Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de cursos, submetidos ao 

Ministério da Educação. 

Da mesma forma, a base teórico-metodológica dos cursos está fundamentada nos 

conceitos de ensino e aprendizagem ativa, capazes de oferecer instrumentos efetivos para a 

formação de profissionais qualificados para atender às necessidades da sociedade 

contemporânea. Nesse contexto, é importante destacar que, embora os distintos cursos do 

Unilasalle/Lucas tenham desenvolvimentos próprios, todos têm também referências básicas 

comuns, que emanam dos fundamentos e princípios gerais descritos no PPI, assim como de 

princípios e práticas pedagógicas que recomendam uma perspectiva integrada e integradora 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

No período de cobertura deste Plano, as funções de ensino e pesquisa previstas no 

planejamento pedagógico hão de associar-se, sempre, às de extensão, concebidas como forma 

de viabilizar a relação construtiva entre a instituição de ensino superior e a sociedade, através 

de projetos e atividades que tragam contribuições à comunidade e participação em iniciativas 

comunitárias e associativas de natureza científica e cultural.  
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A concepção didático-pedagógica do Unilasalle/Lucas adota princípios fundamentais 

em todo projeto educacional, como: a docência e a aprendizagem como base da formação 

profissional; a incorporação da pesquisa e do trabalho como princípios formadores; a 

vivência de competências. 

 

4.2 Seleção de Conteúdos 

 

Na concepção pedagógica dos cursos, o conceito de pesquisa está estreitamente 

associado aos conceitos de ensino e aprendizagem, bem como às suas práticas, realçando 

nestas a importância da geração de “conhecimento novo” a partir do trabalho conjunto de 

professores e estudantes. Neste sentido, entende-se a importância de se desenvolver uma 

visão holística do saber e da cultura, através da concepção didático-pedagógica dos cursos, 

atribuindo importância central aos conceitos de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, 

capazes de oferecer uma visão contextualizada e crítica da realidade concreta e para além 

desta.  

O princípio de flexibilidade curricular é incentivado no Unilasalle/Lucas, com estrita 

observação às diretrizes curriculares de cada curso, bem como à legislação educacional 

vigente, objetivando promover a permanente atualização e contextualização dos estudos, a 

atender aos interesses dos alunos e às demandas da sociedade em transformação. Os alunos 

são estimulados a observar as relações entre os estudos teóricos realizados nos cursos e as 

práticas vivenciadas nas escolas, instituições públicas, empresas em que desenvolvem suas 

práticas profissionais e estágios, bem como nas atividades de extensão. Assim, nas relações 

observadas e vivenciadas entre teoria e prática, os alunos poderão encontrar, de acordo com 

seus interesses e preocupações, os temas e objetos de suas pesquisas, projetos e trabalhos de 

conclusão de curso. 

 

4.3 Princípios Metodológicos 

 

 O currículo, definido como instrumento essencial de veiculação do saber e da cultura, 

no âmbito das instituições educacionais, é o eixo central da seleção de conteúdos e adoção 

de princípios metodológicos. A concepção e o tratamento metodológico do currículo 

orientam-se pelos seguintes princípios: 

a) Articulação entre teoria e prática, mediatizada pela pesquisa e extensão 

universitárias, numa perspectiva multi/interdisciplinar e transdisciplinar. 
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b) Consideração ao repertório de conhecimentos dos alunos, suas vivências, práticas 

e contribuições.  

c) Tratamento compreensivo da atuação profissional, considerando todas as 

oportunidades de trabalho, no mundo das empresas, instituições públicas, 

organizações não governamentais e outras instâncias da sociedade civil. 

d) Direcionamento dos trabalhos de conclusão de cursos e equivalentes para solução 

de problemas concretos. 

e) Disponibilização de ambientes educacionais propícios às práticas e aplicação de 

métodos inovadores.  

 

4.4 Processos de Avaliação Acadêmica 

 

O Ministério da Educação (MEC), no sentido de aperfeiçoar a qualidade da educação 

superior e os critérios de expansão de sua oferta, observando o aumento permanente da sua 

eficácia institucional, da efetividade acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento 

dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, instituiu 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), como parte de um 

processo de revisão de suas atribuições e competências, regulamentado pela Lei Nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004, passando a requerer das instituições de ensino superior um maior 

rigor quanto às informações e avaliações de suas atividades no campo da educação cuja 

qualidade é um dos valores do direito de cidadania. O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), em âmbito Nacional, e as Comissões Próprias de Avaliação 

(CPAs) responsáveis pela sua implementação no âmbito de cada Instituição, apoiam e 

orientam o processo avaliativo, observando as diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES). 

A avaliação institucional é processo prioritário, no interesse do aperfeiçoamento do 

trabalho acadêmico, integrando as dimensões didático-pedagógicas, administrativas e 

estruturais. Assim, a avaliação pode fornecer uma visão global da instituição de ensino 

superior (IES), sob dupla perspectiva. A primeira ao que diz respeito não só ao conjunto das 

dimensões, estruturas, relações, atividades, objetivos básicos do Unilasalle/Lucas, mas, 

também, no que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão. A segunda refere-se à gestão, à 

responsabilidade e aos compromissos sociais, à formação acadêmica e profissional, à atenção 

aos egressos. 
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A avaliação acadêmica dos cursos, como da Instituição, segue as normas do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES/MEC e é aplicada anualmente através 

do PROAVI (Programa de Avaliação Institucional) coordenado pelo Setor de Educação 

Superior da Mantenedora.  

A autoavaliação constitui, assim, um processo por meio do qual a IES é analisada 

internamente, no sentido do que é e do que deseja ser, do que de fato realiza, da forma como 

se organiza e se encaminha. 

Com base nas avaliações do SINAES e da autoavaliação e buscando a melhoria 

contínua dos processos e resolução de problemas, a gestão institucional utiliza o método 

PDCA (sigla em inglês) para planejar, fazer, verificar e agir para uma administração de 

qualidade.  

 

4.5 Práticas Pedagógicas Inovadoras 

 

 O Unilasalle/Lucas, corrobora com a Coordenação dos Cursos, orientando as práticas 

baseadas em princípios que favoreçam o ensino-aprendizagem e a produção de 

conhecimento. 

 O aperfeiçoamento e a inovação das práticas de ensino, aprendizagem e pesquisa são 

implementados de forma interdisciplinar, de modo que os temas significativos de cada curso, 

em suas áreas de conhecimento, possam articular-se com as Políticas de Pesquisa e de 

Extensão do Unilasalle/Lucas como também, no diálogo com as outras áreas do 

conhecimento e em outras instituições num intercâmbio de conhecimento e produção deste. 

 A pesquisa, em particular, merece atenção especial do Unilasalle/Lucas, por 

representar um dos mais valiosos meios para se atingir a real integração entre as diversas 

áreas do conhecimento. 

 Os temas e as oportunidades que propiciem a integração das diversas áreas do 

conhecimento e a interdisciplinaridade são buscados e potencializados nos projetos 

pedagógicos e nos eventos promovidos, em conjunto, pelos diversos Cursos. 

 Como resultado dessas práticas pedagógicas inovadoras e da promoção da 

interdisciplinaridade, organiza-se o Inova La Salle, aberta à participação de alunos de todos 

os cursos de graduação, assim como o Núcleo de Prática Jurídica La Salle e o Núcleo de 

Prática Fiscal e Contábil envolvendo, também, alunos de todos os cursos. 

O Ecossistema de Inovação aprovado pela resolução CONSUP 002/2019 de 

28/02/2019 denominado Inova La Salle surge com o objetivo de transformar as 
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potencialidades da região em empreendedorismo através do incentivo de soluções 

inovadoras, atuando como um HUB de Inovação conectando demandas regionais à pessoas 

e empresas capazes de desenvolver estas soluções, integrando o meio acadêmico e indústria. 

Será criado diferentes ambientes físicos como laboratório maker, espaço para startups e 

espaço para coworking, bem como diferentes metodologias para interação deste Ecossistema 

com os cursos da IES, empresas e comunidade em geral. Com isto, busca-se criar e incentivar 

a cultura de Inovação e Empreendedorismo, gerar e escalar negócios inovadores para 

transformar e verticalizar a economia regional, transformando soluções inteligentes em 

Startups de sucesso. 

No período de vigência do PDI, com previsão para o ano de 2020, o Unilasalle/Lucas 

pretende disponibilizar a toda a comunidade acadêmica, docentes, pessoal técnico 

administrativo, alunos de graduação e pós-graduação, acesso a uma plataforma de 

aprendizado de línguas online. 

Cabe, ainda, destacar as viagens de aprimoramento de estudos, oferecidas pelo setor 

de internacionalização para todos os alunos da IES. 

 

4.6 Políticas de Estágio, Prática Profissional e Atividades Complementares 

 

Os projetos pedagógicos dos cursos do Unilasalle/Lucas incluem componentes 

curriculares obrigatórios, destinados especificamente ao aprofundamento da relação entre 

teoria e prática, em campos profissionais específicos. 

Duas são as práticas legalmente obrigatórias e que receberão atenção especial: 

Pesquisa e Prática Profissional (PPP) e Estágio Supervisionado, ambos desenvolvidos em 

estabelecimentos de ensino, instituições públicas, empresas e organizações da sociedade 

civil.  

O componentes curriculares de Pesquisa e Prática Profissional (PPP) – com 

denominações similares em distintos campos de estudo, como Pesquisa e Prática Pedagógica 

(PPP) nos cursos de formação do magistério - pela qual se aprimoram e ampliam as relações 

entre teoria e prática, assim como o Estágio Supervisionado, mais estreitamente relacionado 

com as atividades de iniciação profissional, constituem formas de inserção do aluno no 

contexto do mundo do trabalho, das empresas, das organizações da sociedade civil e outros 

locais de trabalho. No ambiente profissional, o aluno terá a oportunidade de vivenciar 

situações e condições de trabalho e realizar possíveis intervenções, através da pesquisa, 
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enquanto estudo crítico e fundamentado, numa perspectiva integradora de reflexão e ação e, 

também, de produção teórico-prática do conhecimento. 

Finalmente, os cursos de licenciatura e bacharelado, assim como os de pós-graduação 

lato sensu, exigem a apresentação de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em forma 

de monografia, artigo ou projeto. 

A partir de 2019, através de Resolução, respeitada a legislação vigente, o Conselho 

Superior regulamentou as Atividades Complementares com as seguintes diretrizes: 

a) Todos os cursos terão a mesma carga horária de Atividades Complementares, 

excetuados aqueles cujas DCNs disponham em contrário. 

b) A carga horária das Atividades Complementares será distribuída em três áreas: 

Capacitação e Qualificação; Eventos de Natureza Científica; Atividades 

Voluntárias. 

 

Políticas de Educação Inclusiva 

 

 É objetivo do Unilasalle/Lucas, dentro da sua missão, que é de facilitar o acesso ao 

conhecimento, acolher o programa de apoio às Pessoas com Deficiência.  

 O Unilasalle/Lucas faz sua crescente adesão às atividades e processos de educação 

inclusiva, seja no sentido de contribuir no campo da educação e formação profissional, seja 

para a redução da desigualdade social, seja no sentido de auxiliar o ensino-aprendizagem de 

alunos portadores tanto de necessidades especiais, quanto daqueles que possuem altas 

habilidades cognitivas. 

Desse modo, a adesão ao PROUNI, o serviço de assistência psicopedagógica aos 

alunos, o processo de revisão de conteúdos em cada Curso e componente curricular, no 

interesse de suprir possíveis deficiências, equipamentos específicos para cegos na Biblioteca, 

demarcação de piso.  Ademais, a experiência real com alunos portadores de deficiência 

auditiva vem obtendo especial atenção com a contratação de intérprete de libras para as 

turmas com alunos surdos. 

 

PASE - Programa de Assistência Social Educacional  

 

A IES para o cumprimento dos seus objetivos filantrópicos oferta bolsas de estudos 

parcial em 50% ou integral (100%). 
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O número de bolsas é limitado, e regido por Legislação Federal específica que 

regulamenta prestação de serviços das Instituições detentoras do CEBAS – Certificado de 

Entidade Beneficente de Assistência Social. As bolsas de estudos são destinadas 

exclusivamente a candidatos/acadêmicos com matrículas confirmada na Unilasalle/Lucas, 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que comprovem sua situação 

através de análise do perfil socioeconômico. 

Para concorrer a bolsa de estudo o aluno deve passar pelo processo seletivo com os 

critérios instituído pelo edital publicado pela pró-reitoria administrativa, o qual tem várias 

etapas, dentre elas, entrega de documentação do grupo familiar do aluno e entrevista com a 

assistente social externa contratada para esta finalidade, bem como análise documental pela 

comissão de acompanhamento e seleção do programa e análise da pró-reitoria administrativa 

considerando a verba destinada a Filantropia.  

Além do processo de inscrição, ocorre o processo de renovação da bolsa PASE, 

ambos semestralmente. Este processo de renovação visa garantir que todos os alunos 

contemplados nos processos anteriores, passem novamente por um processo de atualização 

das informações e havendo alterações econômicas que comprovem melhoria na situação 

financeira do bolsista e/ou do grupo familiar, o aluno poderá ter o percentual da bolsa 

reduzido ou a bolsa integralmente encerrada.  

 

PROUNI 

 

O Programa Universidade para Todos é um programa do Governo Federal do Brasil 

(regulamento pela Lei 13.096, de Janeiro de 2005) criado com o objetivo de contemplar 

bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação nas instituições privadas de 

ensino superior, aderido pela mantenedora e descentralizada para a mantida Unilasalle/Lucas. 

O programa de ingresso e renovação tem prazos estabelecidos pelo próprio Governo 

Federal, contudo, fica a cargo da aderente ao programa estipular a documentação que 

comprove as informações prestadas pelo candidato, bem como, validar o processo como um 

tudo, solicitando quando for o caso a suspensão, transferência ou ainda encerramento da bolsa 

caso não haja comprovação das informações prestadas ou ainda alterações financeiras do 

grupo familiar. 
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4.7 Oferta de Cursos e Programas  

 

A oferta de cursos foi cuidadosamente planejada. A primeira oferta de cursos, quando 

da fundação, priorizou os cursos de graduação que atendiam às demandas regionais e seu 

perfil econômico. 

Com a consolidação dos estudos na graduação, o Unilasalle/Lucas desenvolveu, 

gradativamente, as ofertas de cursos de graduação e novos cursos de pós-graduação e de 

extensão, procurando responder às demandas da comunidade local, regional e às 

possibilidades da Instituição. 

Os projetos de cada um dos cursos foram elaborados de forma colegiada, com 

relevância aos NDEs, sendo submetidos à aprovação do CONSUP antes de inserção no 

sistema e-MEC. Atualmente o Unilasalle/Lucas conta com oito cursos reconhecidos com 

conceito 4 e um em processo de reconhecimento. 

Dando continuidade a esta política, no período de vigência deste PDI o 

Unilasalle/Lucas, com base em pesquisas, sondagens e consultas, prevê a oferta de Cursos 

de Graduação e de Pós-Graduação, conforme tabelas a seguir: 

 

A) Cursos de Graduação 

 

Tabela 7 - Cursos de Graduação a Serem Implantado - 2020 - 2024 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

CURSO 

Início Turno Vagas 

Anuais 

Modalidade Regime de Matrícula 

Ciências da Saúde 

Psicologia 

2020 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

Ciências da Saúde 

Enfermagem 

2021 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

Informação e Comunicação 

Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas 

2022 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

Ciências da Saúde 

Educação Física 

(bacharelado) 

2023 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

Produção Cultural e Design 

Design de Produtos 

2023 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 
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Ciências Agrárias 

Engenharia de Alimentos 

2024 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

Ciências Agrárias 

Medicina Veterinária 

Zootecnia 

2024 V/N 80 Presencial Semestral/Modular 

 

Fonte: Reitoria 

 

B) Cursos de Pós-Graduação 

 

Tabela 8 - Cursos de Pós-graduação a Serem Oferecidos - 2020 - 2024 

Área do conhecimento 2020 2021 2022 2023 2024 

Ciências Exatas e da Terra   X X X 

Ciências da Saúde    X X 

Ciências Agrárias X X X X X 

Ciências Sociais Aplicadas X X X X X 

Ciências Humanas   X X  

Engenharias/Arquitetura    X X 

Pós-graduação Stricto Sensu   X X X 

Fonte: Reitoria 

A definição dos cursos a serem oferecidos se dará após análise das demandas do 

mercado, notadamente das empresas e do poder público da região que serão consultados 

sobre o assunto. 

Prevê-se para 2022, após criteriosa análise da demanda, a oferta de curso de pós-

graduação stricto sensu, em nível de mestrado do doutorado. Os cursos serão oferecidos por 

iniciativa própria ou em parceria com universidades, em especial com a Universidade La 

Salle, como já tem ocorrido. 

 

C) Cursos de Capacitação 

 

O aumento da pós-graduação virá acompanhado de um crescente desenvolvimento 

de cursos de capacitação e qualificação, de formação pedagógica e outras formas de educação 

continuada, em distintas áreas do conhecimento, visando atender ao público interno da 

Instituição e à comunidade, conforme Políticas de Extensão. Da mesma forma que para os 

cursos de pós-graduação o Unilasalle/Lucas estará atento às demandas do mercado, junto ao 
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qual realizará sondagens e consultas para auscultar as necessidades. 

 

D) Previsão por Ano 

 

Ano de 2020 

a) Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento. 

b) Estudo de viabilidade e implantação de novos cursos de pós-graduação lato sensu 

e capacitação. 

c) Estudo e implantação de Matriz de Extensão, prevendo a curricularização da 

Extensão. 

d) Estudos periódicos, quantitativos e qualitativos das vagas autorizadas nos cursos 

em andamento consolidados.  

e) Implantação de Políticas de Educação Inovadora e Disruptiva. 

f) Implantação de Curso de Graduação: Área do Conhecimento: Ciências da Saúde; 

Curso: Psicologia. 

g) Nova modelagem acadêmica: reorganização das matrizes curriculares. 

h) Oferta de Cursos de Capacitação conforme demanda. 

i) Reconhecimento do Curso de Agronomia. 

j) Expansão e melhoria da infraestrutura. 

 

Ano de 2021 

a) Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento. 

b) Estudo de viabilidade de implantação de novos cursos de pós-graduação lato 

sensu e capacitação. 

c) Expansão e melhoria da infraestrutura. 

d) Implantação de Curso de Graduação: Área do Conhecimento - Ciências da 

Saúde; Curso: Enfermagem. 

e) Oferta de Cursos de Capacitação conforme demanda. 

 

Ano de 2022 

a) Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento. 

b) Estudo de viabilidade e implantação de novos cursos de pós-graduação lato sensu 

e capacitação. 

c) Expansão e melhoria da infraestrutura. 
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d) Implantação de Curso de Graduação: Eixo Tecnológico - Informação e 

Comunicação; Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

e) Oferta de Curso de Pós-graduação Stricto Sensu. 

f) Oferta de Cursos de Capacitação conforme demanda. 

 

Ano de 2023 

a) Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento. 

b) Estudo de viabilidade e implantação de novos cursos de pós-graduação lato sensu 

e capacitação. 

c) Expansão e melhoria da infraestrutura. 

d) Implantação de Curso de Graduação: Área do conhecimento: Ciências da Saúde  

e) Implantação de Curso de Graduação: Eixo Tecnológico: Produção Cultural e 

Design; Curso: Design de Produtos 

f) Oferta de Cursos de Capacitação conforme demanda. 

 

Ano de 2024 

a) Consolidação dos cursos de graduação em funcionamento. 

b) Estudo de viabilidade de novos cursos de graduação. 

c) Estudo de viabilidade e implantação de novos cursos de pós-graduação lato sensu 

e capacitação. 

d) Expansão e melhoria da infraestrutura. 

e) Implantação de Curso de Graduação: Área do Conhecimento: Ciências Agrárias; 

Curso: Medicina Veterinária e Zootecnia. 

f) Implantação de Curso de Graduação: Área do Conhecimento: Ciências Agrárias; 

Curso: Engenharia de Alimentos. 

g) Oferta de Cursos de Capacitação conforme demanda. 

Reforça-se que a implantação de novos cursos estará sujeita às condições impostas 

pelas próprias necessidades, demandas da comunidade, tendências de futuro global e 

nacional, cenário econômico do país, às exigências da legislação do ensino superior e ao 

desenvolvimento de políticas públicas e gestão universitária nos próximos anos, sempre de 

acordo com a Mantenedora. 

O Unilasalle/Lucas prevê, também, no seu plano de ação, crescimento de projetos de 

extensão e pesquisas com IES Lassalistas no Brasil e intercâmbios e convênios nacionais e 

internacionais. 
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E) Programas de Pesquisa e Extensão 

 

O Unilasalle/Lucas enfatiza a participação dos estudantes em atividades de extensão, 

pesquisa, iniciação científica e em eventos técnicos, científicos e culturais. Vale ressaltar que 

tal apoio busca contemplar o estado da arte, nos respectivos campos de estudo dos cursos de 

graduação e pós-graduação.  

Igualmente, o Unilasalle/Lucas incentiva os estudantes a participarem de conferências 

e eventos afins realizados na região e outros municípios do Estado de Mato Grosso. Da 

mesma forma, propicia-se apoio para a participação em eventos fora do Estado e em Núcleos 

de Pesquisa, integrados por professores e estudantes, desde que para o desenvolvimento ou 

apresentação de trabalhos acadêmicos. 

Duas são as formas de incentivo: a curricularização das Atividades de Extensão, com 

previsão de implantação em 2020; as Atividades Complementares dos cursos de Graduação. 

O aumento da pós-graduação virá acompanhado de um crescente desenvolvimento 

de cursos de capacitação e qualificação, de formação pedagógica e outras formas de educação 

continuada, em distintas áreas do conhecimento, visando atender ao público interno da 

Instituição e à comunidade, conforme Políticas de Extensão. 

O Unilasalle/Lucas prevê, também, no seu plano de ação, crescimento de projetos de 

extensão e pesquisas com IES Lassalistas no Brasil e intercâmbios e convênios nacionais e 

internacionais. 

Na Tabela 9 constam os projetos de pesquisa realizados nos últimos três anos. 

 

Tabela 9 - Projetos de pesquisa – 2017 – 2019 

 

Projeto Coordenador Origem dos Recursos 

2017 - Informática no Campo. 

Concluído 

Vitor Angelo Pozzatti 

Righi 

Faculdade La Salle 

2018 - Pesquisa de apoio Óscar do 

varejo para CDL - LRV. Concluído. 

Marisa Claudia 

Jacometo Durante 

Câmara dos Dirigentes 

Lojistas 

2018 - Estudo das condições de 

conservação pós-colheita do alho "in 

natura". Concluído. 

Nadia Ligianara 

Dewes Nyari 

Empresa Bonavita e 

Faculdade La Salle 

2018 - Mamona, alternativa viável 

para a produção de biocombustíveis. 

Em andamento. 

Nadia Ligianara 

Dewes Nyari 

Patrocínio IMAmt e 

Faculdade La Salle  

2018 - Cultivo do Grão de bico. Em 

andamento. 

Camila de Aquino 

Tomaz 

Faculdade La Salle  



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 107 

 

2018 - Avaliação do desempenho de 

qualidade de frutos tomateiro. Em 

andamento. 

Camila de Aquino 

Tomaz 

Faculdade La Salle 

2018 - O integrado melhoramento 

genético e o desenvolvimento de 

novas cultivares de soja. Concluído. 

Camila de Aquino 

Tomaz 

Faculdade Integrado de 

Campo Mourão-PR e 

Faculdade La Salle 

2018 - Concepções do docente na 

formação do aluno frente à BNCC. 

Concluído. 

Martha Holanda da 

Silva 

Faculdade La Salle 

2019 - Oferta de curso de língua 

estrangeira. Em andamento. 

Marcos Antônio 

Corbellini e Marisa 

Claudia Jacometo 

Durante 

Faculdade La Salle 

2019 - Pesquisa de Público Alvo. Em 

andamento. 

Marisa Claudia 

Jacometo Durante 

Colégio La Salle 

Fonte: NPPGE 

A partir do segundo semestre de 2019 os docentes de tempo integral (TI) e alguns de 

tempo parcial (TP) tiveram sua carga horária distribuída de forma a contemplar horas de 

pesquisa a serem utilizadas na elaboração e aplicação de projetos de pesquisa, de acordo com 

a Política de Pesquisa do Unilasalle/Lucas. 

A distribuição dessas horas possibilitará um total de 101 horas mensais dedicadas à 

pesquisa. 

A partir de 2020 será implantado nova modelagem acadêmica, com reorganização das 

matrizes curriculares de todos os cursos, as quais incluirão as Atividades de Extensão, com 

uma Matriz de Extensão contemplando diversas áreas de ação. 
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5 

INFRAESTRUTURA FÍSICA E ACADÊMICA 

 

5.1 Infraestrutura Física 

 

 O Unilasalle/Lucas está sediado na Avenida Universitária, 1.000, bairro Parque das 

Emas, CEP: 78455-000, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, em edifício próprio, 

especificamente, construído para essa finalidade. Os edifícios da unidade sede foram 

construídos com a mais moderna tecnologia requerida para o funcionamento de instituições 

de ensino superior. Além dessa propriedade específica, a Mantenedora mantém, também, a 

Unidade II em Lucas do Rio Verde, com salas de aula, auditórios, um ginásio poliesportivo, 

piscina semi-olímpica, laboratórios e biblioteca, que podem ser utilizados para atividades 

acadêmicas e culturais. 

Todas as dependências tanto da unidade sede quanto da unidade II estão devidamente 

mobiliadas e equipadas, têm excelentes condições de salubridade, acústica, ventilação, 

manutenção, limpeza e acessibilidade. Ressalta-se que todas as dependências e instalações 

prediais têm condições apropriadas não só de acesso, mas, também, de equipamentos 

instalados para pessoas com deficiência.  

Neste momento, o espaço físico da unidade sede, do Unilasalle/Lucas está dividido 

em vários blocos, sendo eles: 

a) O Bloco I, com 2.620,08 m² onde estão instalados a Reitoria, os serviços 

Acadêmicos e Administrativos. Dos serviços Acadêmicos, destacam-se: a Pró-

Reitoria Acadêmica, a Secretaria das Coordenações, as Coordenações de Cursos 

e apoio Acadêmico, Serviço de reprografia, a Sala Google for Education, 

Mobilidade Acadêmica / Empregabilidade, o Inova La Salle / GPSATI, a 

Biblioteca, o Auditório e Laboratórios de Informática. Dos Serviços 

Administrativos destacam-se: A Pró-Reitoria Administrativa, o Serviço de 

Atendimento Acadêmico (SAA) que unifica a Tesouraria e Contabilidade, bem 

como o Setor de Registro Acadêmico. Há ainda o Central de Apoio ao 

Acadêmico (CAA), que unifica os setores de extensão, pós-graduação, controles 

de estágios, horas extracurriculares, apoio ao egresso e o Setor de Apoio 

Psicopedagógico (SAP). Além destes setores, há ainda o Recursos Humanos, o 

Núcleo de Tecnologia da Informação, o Setor de Comunicação e Marketing, a 

Central de Telefonia e Recepção e o Setor de Infraestrutura e Patrimônio. 
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b) Bloco II, com 1.400 m², abriga o Laboratório de Prototipagem e Fabricação 

Digital (145 m²); o Laboratório multidisciplinar I (96 m²) o Laboratório 

Multidisciplinar II (96 m²); o Laboratório Multidisciplinar III (96 m²); o 

Laboratório Multidisciplinar V (40 m²); a Sala de Equipamentos (17,48 m²); o 

Almoxarifado dos Laboratórios Multidisciplinares (36 m²); Sala de Apoio (20 

m²); Laboratório de Entomologia (48 m²); O NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) 

(128 m²); Auditório NPJ (112 m²) e área de apoio ao operacional com lavanderia, 

armários e chuveiro. 

c) Bloco III, com 2.719m2, abriga 22 salas de aula (4 de 96 m²; 4 de 64 m² e 14 de 

48 m²); o Laboratório Multidisciplinar IV (96 m²); Sala de Apoio (48 m²) e Sala 

de Dança (96 m²).  

d) Bloco IV, com área de 7.838 m², abriga 41 salas de aula, sendo 32 com 81 m² e 

9 salas de 100 m², 1 auditório com capacidade para 150 pessoas (181 m²), 1 

laboratório de Física (81 m²), 1 Laboratório de Desenho Técnico (180 m²), 1 

Laboratório de Informática Aplicada (126 m²), 1 Laboratório de Informática / 

NAF (Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil) (126 m²), 3 Laboratórios de rede do 

Curso de Gestão da Tecnologia da Informação (108 m² cada), Sala dos 

Professores (112 m²) e Arquivo Central (117 m²).  

e) Bloco de Apoio, com área de 587 m², abriga o Laboratório de Materiais de 

Construção Civil (200 m²), Laboratório de Geotecnia e Mecânica do Solo (36 

m²), Sala de Topografia (14 m²), Depósito Institucional (167 m²), Almoxarifado 

Jardinagem (15 m²), depósito cursos agrárias (31 m²) e área de lavagem de 

materiais e equipamentos (45 m²). 

 

5.1.1 Centro de Convivência 

 

O Centro de Convivência de 624 m² dispõe de cantina e espaço para a convivência 

dos alunos com mesas, cadeiras, sistema de som e projeção e um espelho d'água com 40 m². 

 

5.1.2 Fazenda Escola  

 

A Fazenda Escola é uma área agrícola da Instituição que possui como intuito atender, 

através de sua infraestrutura e recursos, a demanda de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 
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ofertados, gerar recursos financeiros (pela comercialização de serviços e produtos) e 

contribuir com a preservação da fauna, flora, solo e água da região onde está inserida. 

Possui uma Coordenação subordinada a Reitoria. Esta é responsável pela organização 

e uso da área e pelas orientações técnicas e práticas de manejo necessárias à condução dos 

experimentos e cultivos conduzidos em suas dependências. 

Conta com localização privilegiada a 6 km de distância da Instituição. Possui área de 

50 ha, sendo 32 ha cultiváveis e 18 ha de vegetação e solo preservados (junção da reserva 

legal e área de preservação permanente). A área cultivável está dividida em espaços didáticos 

específicos para condução de atividades práticas dos componentes curriculares dos cursos 

ofertados pelo Unilasalle/Lucas, espaços destinados às pesquisas e eventos da instituição, 

dos discentes, comunidade externa, entidades parceiras e espaço destinado à exploração 

agrícola.  

Sua infraestrutura básica é composta por sistema de distribuição de energia elétrica, 

poço artesiano, armazenamento de água para irrigação, sistema de irrigação, depósito de 16 

m² para ferramentas, materiais e insumos, tenda móvel e banheiros. 

Nos quadros a seguir são apresentados os diferentes espaços existente em cada Bloco. 

 

Quadro 1 - Distribuição dos Espaços Físicos – Bloco I. 

Reitoria Salas Laboratórios Auditórios Serviços Capacidade 

  Laboratório de 

Informática 1 

  62 

  Laboratório de 

Informática 2 

  30 

 Biblioteca    140 

 Google For 

Education 

   20 

    Inova La 

Salle/GPSATI 

20 

    Mobilidade 

Acadêmica / 

Empregabilidade 

3 

    Central de 

Telefonia e 

Recepção 

5 

    Serviço de 

reprografia 

20 

    La Salle Store 10 

   Auditório 

1 

 330 

Reitor     16 
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Pró-Reitor 

Administrativo 

    12 

Pró-Reitor 

Acadêmico 

    12 

 Sala de 

Reuniões / 

Vídeo 

conferência 

/NDE/CPA 

   27 

Coordenações 

de Cursos 

    30 

    Serviço de 

Atendimento 

Acadêmico 

40 

    Central de Apoio ao 

Acadêmico 

35 

    Recursos Humanos 9 

    Núcleo de 

Tecnologia da 

Informação 

12 

    Setor de 

Comunicação e 

Marketing 

7 

    Infraestrutura e 

Patrimônio 

7 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 2 - Distribuição dos Espaços Físicos – Bloco II 

 

Reitoria Salas Laboratórios Auditórios Serviços Capacidade 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar I 

  44 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar II 

  44 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar III 

  44 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar V 

  20 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar VI 

  20 



 

Unilasalle/Lucas – PDI 2020-2024 - 112 

 

  Laboratório 

Fabricação 

Digital e 

Prototipagem 

  36 

 Núcleo de 

Prática 

Jurídica 

   25 

   Auditório 

1 

 85 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 3 - Distribuição dos Espaços Físicos – Bloco III 

 

Reitoria Salas Laboratórios Auditórios Serviços Capacidade 

  Laboratório 

Multidisciplin

ar IV 

  44 

  Sala de Dança   44 

 22 salas    1160 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 4 - Distribuição dos Espaços Físicos – Bloco IV 

 

Reitoria Salas Laboratórios Auditórios Serviços Capacidade 

  Laboratório de 

Física 

  36 

  Laboratório de 

Desenho 

Técnico/Sala 

de Projetos 

  45 

   1  150 

 Sala do 

Professor

es 

   40 

  Laboratório de 

Informática 

Aplicada 

  63 

  Laboratório de 

Informática / 

NAF 

  63 

  Laboratórios 

de rede do 

Curso de 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação I 

  50 
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  Laboratórios 

de rede do 

Curso de 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação II 

  50 

  Laboratórios 

de rede do 

Curso de 

Gestão da 

Tecnologia da 

Informação III 

  50 

 41 salas    3436 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 5 - Distribuição dos Espaços Físicos – Bloco de Apoio 

 

Reitoria Salas Laboratórios Auditórios Serviços Capacidade 

  Laboratório 

Materiais de 

Construção 

Civil 

  66 

  Topografia, 

Geotecnia e 

Mecânica do 

Solo 

  20 

 Sala de 

Lavagem  

   20 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

 

5.2 Infraestrutura Acadêmica 

 

Dirigentes, professores e alunos têm amplo acesso à biblioteca, laboratórios de 

informática, recursos audiovisuais e de multimídia. O Unilasalle/Lucas mantém um web site 

e tem um sistema de Intranet para comunicação interna com a Mantenedora. Dentre os 

recursos úteis aos alunos, o site oferece os serviços Portal do Aluno e Portal do Professor: 

No Portal do Aluno o acadêmico pode acessar suas notas, materiais e conteúdos de 

estudo, além dos demais serviços administrativos. 

No Portal do Professor, estão disponibilizadas todas as ferramentas de gerenciamento 

acadêmico, inclusive com postagem de materiais didáticos.  
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Os laboratórios estão inteiramente montados com equipamentos novos e de última 

geração. Existem excelentes condições de manutenção e conservação das condições físicas e 

de equipamentos, sob a responsabilidade de pessoal próprio da Instituição. Em matéria de 

recursos de infraestrutura e tecnológico-acadêmicos, a Mantenedora investiu fortemente em 

todas as instalações. Vale destacar que todas as salas de aula possuem os meios multimídias. 

Importante ainda ressaltar que há espaços específicos para atendimento aos alunos; 

sala para CPA; estações de trabalho para professores em Tempo Integral, bem como 

gabinetes para os coordenadores; sala para os NDEs; espaços de convivência e de 

alimentação. Existem salas de reunião, auditórios e, também, sala de videoconferência. 

 

5.2.1 Setor de Registro Acadêmico e Controle Acadêmico 

 

O Setor de Registro e Controle Acadêmico do Unilasalle/Lucas é o setor responsável 

pelo registro, arquivo e operacionalização de toda a vida acadêmica do aluno, desde seu 

ingresso (matrícula) até sua colação de grau e entrega do diploma. Está em conformidade 

com o Decreto Nº. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, de Manutenção e Guarda do Acervo 

Acadêmico. 

O acervo acadêmico em meio digital do Unilasalle/Lucas está sendo implantado 

conforme projeto a seguir apresentado, feito em acordo com a Mantenedora. O acervo 

acadêmico permanente do Unilasalle/Lucas está localizado no térreo do bloco IV na sede do 

Unilasalle/Lucas. 

 

Apresentação 

 

O Projeto de digitalização do acervo acadêmico do Unilasalle/Lucas vem atender à 

necessidade de estabelecer a organização e o uso de recursos de modo que assegure a 

conversão e a preservação dos documentos do acervo acadêmico para o meio digital, de 

acordo com seus objetivos regulamentados pela Portaria nº. 92, de 23 de setembro de 2011; 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; e a Portaria nº 315, de 04 de abril de 2018. 

 

Da Finalidade do Projeto 

 

O Projeto de digitalização do acervo acadêmico tem como finalidade: 

a) Adquirir um sistema especializado em gerenciamento de documentos 
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eletrônicos. 

b) Assegurar a guarda do acervo acadêmico referente ao conjunto de documentos 

produzidos e recebidos por instituições públicas ou privadas que ofertam 

educação superior, pertencentes ao sistema federal de ensino, referentes à vida 

acadêmica dos estudantes e necessários para comprovar seus estudos. 

c) Garantir a integridade, autenticidade, confiabilidade e a durabilidade de todas as 

informações contidas nos documentos originais que serão convertidos para o 

meio digital. 

 

Vantagens e benefícios da digitalização 

 

O projeto contempla a digitalização como processo de conversão de documentos 

físicos em formato digital, obedecendo às recomendações da legislação vigente. Este 

processo dinamizará o acesso e a localização de informação, através da visualização 

instantânea de documentos. As vantagens e benefícios da digitalização de documentos 

incidirá em:  

a) Facilidade de acesso e de distribuição dos documentos;  

b) Redução de tempo das atividades que requerem a análise de documentos;  

c) Redução de custo com recuperação e duplicação;  

d) Preservação do arquivo físico;  

e) Integração de dados ativos e históricos; 

f) Diminuição da ocupação do espaço físico; 

g) Agilidade na recuperação da informação; 

h) Definições de responsabilidade para com a gestão dos processos de 

arquivamento; 

i) Diminuição com custos operacionais; 

j) Controle geral da massa documental; 

k) Eficácia sobre a gestão documental. 

 

Da Estrutura 

 

O acervo acadêmico deverá possuir localização e estrutura de funcionamento 

adequada para garantir a conservação do acervo documental que deverá ser mantido 

permanentemente organizado e em condições adequadas de conservação, fácil acesso e 
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pronta consulta. 

O acervo acadêmico será composto de documentos e informações conforme definidos 

no Código e Tabela aprovados pela Portaria AN/MJ nº 92, de 2011, devendo ser obedecidos 

os prazos de guarda, destinações finais e observações neles previstos. 

Para que este tipo de atividade possa ser realizado a instituição possui equipamentos 

tais como: software de digitalização, scanners, computadores, acesso à internet, dispositivo 

para armazenamento do objeto digital, software de acesso e memorias disponíveis para 

armazenamento. 

Para a equipe de recursos humanos responsável pela digitalização deverá passar por 

treinamento com os responsáveis pela implementação e acompanhamento do projeto. Ter 

responsabilidade e atenção com o acervo e os processos serão essenciais para alcançar bons 

resultados. A equipe responsável pelo trabalho no processo de digitalização está apresentada 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Equipe responsável pelo processo de digitalização 

 

Equipe Cargo Atribuição 

Adriana dos Reis 

Silva 

Coordenadora de 

Secretaria Acadêmica 

Coordenação do Processo de 

digitalização e elaboração do Projeto. 

Apoio nas atividades diárias do 

arquivo, indexação, verificação de 

qualidade da imagem, arquivamento. 

Fabio Vilas Boas Coordenador de TI Implantação do Sistema e apoio técnico 

Mirian Amorim Assistente de Secretaria Apoio nas atividades diárias do 

arquivo, seleção, avaliação, 

classificação, higienização, preparação 

e digitalização. 

Rosane Betina 

Wandscheer 

Auxiliar de Secretaria Apoio nas atividades diárias do 

arquivo, seleção, avaliação, 

classificação, higienização, preparação 

e digitalização. 

Bruna Eduardo 

Campeol 

Menor Aprendiz Higienização e preparação. 
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Carlos Sérgio 

Garcia 

Auxiliar SAA Higienização, preparação e eliminação 

dos documentos com prazo de guarda 

prescritos. 

Fonte: Setor de Registro e Controle Acadêmico 

 

Para início dos trabalhos foram necessárias: 3 cadeiras com encosto e assentos 

reguláveis; 2 computadores; 1 mesa; 1 scanner compatível para a operação de digitalização. 

 

Dos Serviços de Tratamento para Digitalização 

 

 Para realizar os serviços de digitalização de documentos versará em:  

a) Seleção, avaliação e classificação: separação, análise e classificação dos 

documentos; 

b) Higienização: retirada de clips, grampos e resíduos; 

c) Ordenação e organização: método a ser definido pela instituição para otimizar a 

recuperação; 

d) Digitalização: conversão do meio físico para o meio digital. 

A seleção e a avaliação baseiam-se na separação de documentos com valor 

permanente daqueles passíveis de eliminação e na determinação de prazo de guarda e 

destinação. A classificação contempla a análise e identificação do assunto do documento e 

atribuição de um código de classificação. Por fim, a higienização que consiste na retirada de 

materiais metálicos, sujidades e fitas adesivas. 

Este é o momento também para realizar a eliminação de documentos com prazo de 

guarda já prescritos, destinados a eliminação, e autorizados pelo Comitê Gestor do Projeto 

de Digitalização do Acervo Acadêmico. 

 

Dos Requisitos do Sistema Digital 

 

O acervo acadêmico, oriundo da digitalização de documentos ou dos documentos 

nato-digitais, deve ser controlado por sistema especializado de gerenciamento de documentos 

eletrônicos englobando a produção, tramitação, uso, acesso e arquivamento. 

Constitui-se como obrigações do Sistema Digital a ser adquirido: 

a) Capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a preservação do 

acervo acadêmico digital; 
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b) Forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo acadêmico 

digital; 

c) Método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua segurança 

e preservação, preservando sua forma e formato; 

d) Utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada em 

lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo; 

e) Captura, armazenamento, indexação e recuperação de todos os tipos de 

documentos arquivísticos; 

f) Integração entre documentos digitalizados e nato-digitais; 

g) Aplicação do plano de classificação, da tabela de temporalidade e de destinação 

de documentos; 

h) Transferência e recolhimento dos documentos por meio de uma função de 

exportação; 

i) Aplicação de estratégias de preservação dos documentos; 

j) Controle de acesso através de permissão ou não de usuários; 

k) Trilhas de auditoria com histórico de todas as intervenções, ou tentativas de 

intervenções, feitas no documento. 

Em conformidade com o Decreto Nº. 9.235, de 15 de dezembro de 2017, de 

Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico. O acervo acadêmico em meio digital do 

Unilasalle/Lucas está inserido no software Orquestra ECM desenvolvido pela Empresa SML-

Brasil. O Orquestra ECM é uma plataforma completa de ECM/GED - Enterprise Content 

Management/Gerenciamento Eletrônico de documentos, ele reúne ferramentas para capturar, 

armazenar, gerenciar, preservar e entregar documentos. Este sistema foi adquirido pela 

mantenedora Sociedade Porvir Científico para todas as mantidas do Ensino Superior no 

Brasil. 

Tem como base o Código de Classificação de Documentos de Arquivos Relativos às 

Atividades-Fim das IES, adaptado aos processos de Secretaria Acadêmica, Registro 

Acadêmico, Arquivo das IES e à arquitetura das pastas no Software Orquestra. 

Além da organização e custódia dos documentos referentes à vida acadêmica dos 

estudantes, tanto em meio físico e digital, o Dirigente da IES e o Representante Legal da 

Mantenedora são pessoalmente responsáveis pela guarda e manutenção do Acervo 

Acadêmico – conforme Portaria N° 315 – 04/04/18. 
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Autenticidade e Assinatura Digital 

 

A assinatura digital consistirá em aferir a autenticação do documento digitalizado, 

sendo uma representação digital autenticada com utilização de certificação digital padrão 

ICP-Brasil, conforme disciplinada em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua 

mantida, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.  

É obtida através de cálculo matemático com cadeira de bits do documento e a chave 

da assinatura digital. Se a cadeira de bits for alterada, por adulteração ou corrompida, a 

assinatura não corresponderá mais a essa nova cadeia de bits e não poderá mais garantir a 

autenticidade do documento. Sendo assim, a tecnologia da assinatura precisa acompanhar as 

ações estratégicas de preservação digital para que não haja rompimento na cadeia de bits. 

 

Padronização de Metadados de Indexação 

 

A padronização de metadados e dados contribui para a rápida recuperação dos 

documentos digitalizados. Os metadados variam de acordo com o tipo documental, em geral, 

são:  

a) Código de classificação.  

b) Descritor de classificação (dado automático a partir do código de classificação).  

c) Data de produção.  

d) Data de eliminação (dado automático a partir da data de produção).  

e) Destinação (dado automático a partir do código de classificação).  

f) Localização física.  

g) Setor produtor/acumulador.  

h) Nome do documento digitalizado. 

 

Exemplos de nome de documentos digitais: 

● Dossiê de aluno: (matrícula de aluno) (tipo documental) 

Pasta principal: Dossiê de alunos > Subpasta: 050015896 Jose da Silva Gomes 

Docs: 050015896_Documentos pessoais 

050015896_Diploma escolar 

050015896_Historico escolar 

050015896_Distincao de merito 

● Diário de classe: (período letivo) (curso) (professor)_(disciplina) 
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Pasta principal: Diário de classe > Subpasta: GRD152 > Ciencias Contabeis  

Doc: GRD152_Ciencias Contabeis_Henrique Valim_Contabilidade de custos 

● Processo de bolsa social: (número da pasta) (tipo documental) (anuidade) 

Pasta principal: Bolsa social > Subpasta: 050015896 Jose da Silva Gomes 

Doc: 1658_Bolsa social_2017 

● Conteúdo programático: (curso) (grade)_(período)_(disciplina) 

Pasta principal: Conteúdo programático > Subpasta: Administração > Grade 

Doc: Administração_2A_6periodo_Estrategia de marketing 

 

Preservação Digital 

 

Os documentos digitais são vulneráveis à obsolescência tecnológica e à alteração, no 

qual pode vir a colocar em risco a autenticidade do documento. A utilização de tecnologias 

e procedimentos que diminuam os riscos de modificações desses documentos são essenciais 

para manter a integridade e autenticidade dos mesmos. 

A adoção de estratégias de preservação e segurança a longo prazo são cruciais. As 

duas ações principais são a preservação da tecnologia e a migração. A preservação da 

tecnologia contempla a manutenção e preservação de todo o hardware e software utilizados. 

E a migração considera a conversão ou atualização de formatos de arquivos considerados 

antigos para formatos atuais. Estas ações visam o médio e longo prazo, considerando que há 

documentos digitalizados de guarda permanente. 

 

Organograma e Fluxograma de Procedimentos de Digitalização 

 

O organograma identificará a sequência hierárquica que deverá seguir o projeto, dessa 

forma consiste na seguinte estrutura demonstrada na Figura 1: 
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Figura 1 – Organograma do Projeto do Acervo Acadêmico 

Fonte: Setor de Registro e Controle Acadêmico 

 

O fluxograma identificará a sequência do trabalho que deverá seguir para 

digitalização dos documentos nas matrículas a partir de 2019/1, conforme demonstrada na 

Figura 2: 

 

Figura 2 - Digitalização de matrículas ingressantes 2019/1 

Fonte: Setor de Registro e Controle Acadêmico 

 

Para a digitalização do acervo os documentos devem seguir as seguintes etapas: 
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Seleção, avaliação, classificação, higienização, preparação, digitalização, indexação, 

verificação de qualidade e arquivamento. O processo finaliza com a caixa de dossiês na 

estante devidamente conferida e etiquetada.  

A digitalização deverá obedecer às recomendações do CONARQ para digitalização 

de documentos, no qual indica a qualidade de captura conforme o tipo de documento, o tipo 

de reprodução, formato de arquivo digital e a resolução mínima para geração de matriz digital 

devendo ser respeitado os parâmetros para qualidade de captura digital. 

Vale ressaltar que a resolução mínima para uso da tecnologia OCR (Optical 

Character Recognition) é de 300 dpi. 

O Setor de Registro e Controle Acadêmico deve encaminhar as caixas de documentos 

obedecendo os critérios de digitalização para o Arquivo Central. 

 

Quantitativo do Acervo Acadêmico 

 

O acervo acadêmico do Unilasalle/Lucas é composto pelos dossiês dos alunos de 

2002 até o presente ano. Relacionado a quantificação do acervo documental temos dois 

contextos de suma importância, a documentação acadêmica de alunos passivos que se 

localiza no Arquivo Central estando armazenada em caixas arquivo e estão sendo 

higienizadas. Os dossiês de alunos ativos ainda permanecem no Setor de Registro e Controle 

Acadêmico, organizados em pastas suspensas no arquivo, em função da demanda existente 

de manuseio das documentações dos estudantes.  

Ainda hoje temos o trânsito de dossiês acadêmicos entre Arquivo Central e o Setor 

de Registro e Controle Acadêmico o que remete a facilidade de dois agentes perigosos para 

a documentação, deterioração mais rápida em função do manuseio e ainda a possibilidade de 

perdas de documentos. A digitalização nesse caso tem um papel fundamental proporcionando 

rapidez, acesso simultâneo ao dossiê e diminuição do manuseio. 

 

Tabela 11 - Quantitativo do acervo acadêmico 

 

Acervo Quantitativo 

DOCUMENTOS DE ENSINO 51 cursos (graduação e pós-graduação 

DOCUMENTOS DE EXTENSÃO  

DOCUMENTOS DE PESQUISA  

DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  
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DOSSIÊ DE ALUNOS (ATIVOS E 

INATIVOS) 

8.036 2  

TOTAL  

Fonte: Setor de Registro e Controle Acadêmico 

 

Os documentos de dossiês acadêmicos hoje têm sua via de entrada pelo SAA – 

Serviço de Atendimento ao Acadêmico que está contemplada o Setor de Registro e Controle 

Acadêmico para conferência e registro da matrícula, permanecendo perto do seu produtor até 

que seja realizada a transferência para o Arquivo Central quando assim o acadêmico se tornar 

inativo na instituição. 

O Arquivo Central do Unilasalle/Lucas terá papel fundamental para o cumprimento 

das normativas e políticas arquivistas para o melhor atendimento dos seus clientes internos e 

preservação da informação tanto física quanto eletrônica. 

O acervo acadêmico passivo está localizado no térreo do bloco IV na sede do 

Unilasalle/Lucas. 

 

Disposições Gerais 

 

Na existência de quaisquer dúvidas e/ou conflitos advindos das ações do acervo 

acadêmico, e que não são tratados por este projeto, será realizada análise e decisão caso a 

caso, pelo Comitê Gestor da instituição, em primeira instância; pelo Dirigente da IES e o 

Representante Legal da Mantenedora, em segunda instância (quando encaminhado por 

requerimento formal por parte dos interessados). 

 

5.2.2 Biblioteca 

 

A Biblioteca La Salle foi estabelecida como veículo, por excelência, para apoiar o 

processo de construção e distribuição do conhecimento científico e tecnológico, de acesso à 

cultura e de democratização da informação historicamente acumulada nos distintos campos 

do conhecimento e da atividade humana. Para a consecução desse objetivo, a Instituição fez 

um grande investimento, em termos de salas, acervo, recursos tecnológicos e pessoal 

especializado. A Resolução Nº 184/2016 de 12 de maio de 2016 aprovou o “Regulamento da 

                                                 
2
 Estimativa com base no sistema acadêmico GvCollege 
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Biblioteca La Salle” que dispõe sobre a utilização da Biblioteca, que oferece ambiente 

qualitativo de estudo e trabalho intelectual para os seus usuários.  

Quanto ao espaço físico, a Biblioteca La Salle está estrategicamente localizada no 

térreo do bloco I do Unilasalle/Lucas, com uma área privativa de 480m², distribuídos em 

espaço para o acervo (de livre acesso aos alunos), hemeroteca, sala de estudo individual, salas 

para trabalhos em grupo e ainda sala de administração do setor.  

Moderna, informatizada, confortável, a Biblioteca foi programada com todas as 

condições ambientais e técnicas para atender à comunidade acadêmica, à pesquisa, leitura e 

os estudos de grupo, disponibiliza computadores para acesso à informação existente no 

acervo e fora dele, pesquisa ao catálogo on-line; materiais on-line, empréstimo domiciliar 

com reservas e renovações via Internet.  

Visando melhor atender o público com necessidades especiais, a Biblioteca passou a 

oferecer empréstimos de livros em Braille e de livros falados, ainda disponibiliza em seus 

computadores o programa DOSVOX, com fones de ouvido e teclado com letra ampliada, o 

Ace que é um ampliador e leitor portátil, a lupa eletrônica portátil Ruby HD possibilitando 

diversas formas de pesquisa e leitura para deficientes visuais. Já os cadeirantes podem contar 

com terminal específico, bancada própria e corredores parametrizados conforme as normas 

de acessibilidade. 

Esses serviços estão disponíveis à comunidade acadêmica do Unilasalle/Lucas e 

também à comunidade externa. Consideram-se, portanto, dois tipos de usuários: usuários 

associados e usuários visitantes. Usuários associados são os dirigentes, professores, 

pesquisadores, discentes e colaboradores técnico-administrativos do Unilasalle/Lucas e 

membros das entidades mantidas pela Mantenedora. A Carteira de Identificação dos usuários 

associados lhes dá direito de acesso a todos os serviços da Biblioteca. Usuários visitantes são 

membros da comunidade externa que mediante utilização de uma Carteira de Visitante, tem 

acesso aos seus serviços e a todo o seu acervo.  

Atualmente com um acervo de 34.110 exemplares, possui 104 assinaturas de 

periódicos, e para sua gestão encontra-se informatizada através do Sistema Pergamum, 

software que funciona de uma forma integrada da aquisição ao empréstimo, inclusive com 

serviços disponíveis via Internet. Os principais recursos disponíveis são: QRcode para 

localização de livros, catalogação (utilizando o formato MARC 21, o que permite o 

intercâmbio de informações entre acervos das Bibliotecas em nível internacional); pesquisa 

ao catálogo on-line; materiais on-line, empréstimo domiciliar com reservas e renovações via 

Internet. Dispõe serviço de e-mail que encaminha automaticamente os comprovantes de 
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empréstimos, renovação e de devolução, ainda lembra o usuário de fazer 

devolução/renovação um dia antes da data de vencimento do empréstimo e avisa liberação 

de reserva. 

A ampliação permanente de seu acervo e o aprimoramento de seus serviços, é 

garantida através da “Política de Aquisição, Atualização, Conservação e Expansão do Acervo 

da Biblioteca”, aprovada pelo Conselho Pedagógico do Unilasalle/Lucas pela Resolução 

Nº210/2017 de 07 de dezembro de 2017. Esta política atende também às demandas de 

bibliografia originadas dos docentes e discentes. As demandas são analisadas pelos 

Coordenadores de Curso e Pró-reitor Acadêmico, e aprovadas pelo Pró-reitor Administrativo. 

Prioriza-se o atendimento da Bibliografia Básica de cada componente curriculare. A 

Biblioteca procura atender as solicitações dos alunos, feitas diretamente no balcão de 

atendimento da Biblioteca, verbalmente ou por escrito.  

Regularmente, em especial em períodos de algum recesso acadêmico, a promove 

ações de incentivo à leitura. 

Dentro de seu papel de apoio à pesquisa, faz empréstimos entre as Bibliotecas da 

Rede La Salle (inclusive com a Universidade La Salle de Canoas), o que amplia o acervo 

disponível aos alunos, pois, dessa forma, pode ter acesso a eventuais títulos não disponíveis 

no acervo do Unilasalle/Lucas. Além disso, as IES da Rede assinaram Base de Dados virtual 

de livros e de periódicos da EBSCO Host e possui o acesso o Portal de Periódicos Capes 

através do Pergamum. Possui ainda sala de Realidade Aumentada, contendo: Google 

CardBoards, Playlist de vídeos 360° no Youtube, Playlist de vídeos 3D no Youtube fotos 

360° ainda Livros com Realidade Aumentada. 

Como o Unilasalle/Lucas é um polo de EAD da Universidade La Salle/Canoas, a 

Biblioteca disponibiliza materiais bibliográficos que dão suporte aos alunos, entre os quais 

apostilas impressas referentes aos componentes curriculares dos cursos. 

 

5.2.3 Google for Education 

 

O Unilasalle/Lucas possui parceria com a Google for Education, e devido a esta 

parceria a instituição disponibiliza ferramentas como, e-mail, editor de documentos, editor 

de planilhas, sala de aula virtual, ferramentas para vídeo-chamadas, formulários, entre várias 

outras para todos os seus acadêmicos, professores e técnico-administrativos, possibilitando 

assim um maior rendimento nas aulas e demandas da instituição. 
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Em paralelo a isto a instituição investiu e continua investindo em Chromebooks, que 

são equipamentos projetados para ferramentas da Google e apropriadas para o ambiente de 

sala de aula, devido seu tamanho, leveza, resistência e duração da bateria. Os Chromebooks 

ficam acomodados em um rack móvel e podem ser utilizados em sala de aula, através de 

agendamentos, sendo chamados assim de laboratórios de informática dinâmicos. Atualmente 

a instituição conta com 90 Chromebooks distribuídos em 2 carrinhos e planeja triplicar este 

número até 2024. 

Para possibilitar o acesso a todas essas ferramentas o Unilasalle/Lucas conta com WI-

FI disponível para todos acadêmicos, professores e técnico-administrativos, disponível em 

todos os ambientes da instituição. 

 

5.2.4 Núcleo de Tecnologia da Informação 

 

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) do Unilasalle/Lucas encontra-se 

instalado no segundo piso do Bloco I.  

 O NTI é constituído de um coordenador e vários assessores, e é responsável por 

gerenciar e manter todos os serviços e ambientes de tecnologia da instituição e está 

regulamentado pela Resolução COP nº 77/2010, de 25 de fevereiro de 2010. 

Principais segmentos relacionados à tecnologia da Informação e à comunicação 

gerenciados pelo Núcleo: 

 

Rede Lógica e de Energia 

 

O Unilasalle/Lucas possui uma rede lógica e de energia estruturada da seguinte 

forma: 

 

a) Um Data Center principal localizado no bloco I, climatizado, organizado, com 

servidores acomodados em racks próprios, piso elevado e com separação de rede 

de dados e voz. Além deste Data Center principal a IES possui outros 3 Data 

Center menores distribuídos nos outros blocos da instituição que estão 

interligados via fibra óptica com o Data Center principal. 

b) Cabeamento de rede estruturado FURUKAWA CAT.6 em todos os setores, 

laboratórios e ambientes acadêmicos. 
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c) WI-FI disponível para toda a Comunidade Acadêmica. O sinal da rede WI-FI 

está disponível em todos os ambientes da instituição. 

d) Dois servidores controladores de domínios, um para o ambiente acadêmico e 

outro para o administrativo, utilizados para realizar autenticação dos usuários na 

rede, de forma com que sejam preservadas a autenticidade do usuário e a 

segurança da informação. 

e) Dois links de internet que juntos totalizam 200Mbps de banda disponível. Um 

link é fornecido pela Empresa Embratel e outro pela Empresa INEXA, ambos via 

fibra óptica. A Instituição prevê uma ampliação do link de internet para 500 Mbps 

até o final de 2020 e para 1Gbps para o final de 2024. 

f) Além de nobreaks a IES também conta com dois geradores de energia que juntos 

produzem 830 KVA, para garantir a capacidade e estabilidade de energia elétrica.  

 

Sistemas de Gestão 

 

O Unilasalle/Lucas utiliza o GVCOLLEGE como sistema acadêmico da instituição 

desde 2008 para gerenciar a vida acadêmica dos alunos de graduação, pós-graduação e 

capacitação. O Gvcollege é desenvolvido pela GVDASA SISTEMAS. A GVdasa é uma 

empresa especialista em Sistema de Gestão Educacional, que desenvolve soluções 

tecnológicas com foco na gestão educacional. Dessa forma, a GVdasa propõe a inovação da 

gestão educacional a partir de suas soluções: o GVcollege e o GVmobile. 

Suas principais funcionalidades são: 

a) Todos os processos de matrícula do aluno. 

b) Todos os processos de geração de parcela da mensalidade do aluno. 

c) Geração de protocolos. 

d) Configuração e montagem de horários de aulas. 

e) Geração de matrícula WEB. 

f) Processo Seletivo e outros. 

  

Forma de Acesso. 

 

Hoje o sistema acadêmico fica hospedado na Mantenedora localizada em Porto 

Alegre-RS e o acesso ao sistema é realizado por conexão de área de trabalho remota. 
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Para melhor atender o acadêmico e visando melhorar os processos institucionais, a 

rede La Salle, em parceria com a GVDASA, desenvolveram um sistema acadêmico 

especificamente voltado para as necessidades das instituições de ensino superior da rede La 

Salle. 

O sistema foi denominado como CENTRIS e o Unilasalle/Lucas fará a migração do 

GVCOLLEGE para o CENTRIS entre 2019 e 2020. 

Além do GVCOLLEGE, o Unilasalle/Lucas utiliza outros softwares para a gestão, 

conforme Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Demais softwares de Gestão 

 

Softwares Funcionalidades 

Universus Semana 

Acadêmica e 

Eventos 

Solicitação de 

Prova 

Substitutiva 

Avaliação 

Institucional 

   

RH - RONDA Controle do 

ponto eletrônico; 

Controle do 

banco de 

horas. 

    

RH - RUBI Folha de 

pagamento; 

Emissão de 

CPCI; 

Registro de 

colaboradore

s; 

Rescisões Férias Emissão 

de 

Relatórios. 

SAPIENS Gestão contábil; Gestão 

orçamentária; 

Acompanha

mento 

contábil; 

Controle 

patrimonial. 

  

Park Manager 

5 

Sistema para 

controle do 

estacionamento. 

Cadastros de 

colaboradores 

e alunos; 

Sistema de 

emissão de 

ticket; 

Sistema de 

leitura de 

cartão; 

Controle 

de 

veículos 

no pátio; 

 

FilaH Controle de filas 

de atendimento 

Controle de 

senha 

    

Sage Start Controle de 

contas a pagar 

Controle de 

estoque 

    

 

Compras Solicitação Cotação Aprovação    

Fonte: Núcleo de Tecnologia da Informação 

O Unilasalle/Lucas também possui contrato com a Microsoft, no qual possibilita a 

utilização do sistema operacional Windows, Windows Server e pacote Microsoft Office, 

tanto para área administrativa, quanto para os laboratórios de informática. 
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Para garantir a qualidade dos serviços prestados e a disponibilidade dos mesmos 24 

horas por dia, 7 dias por semana, o Núcleo de Tecnologia da Informação conta com os 

seguintes documentos: “Política de Manutenção e Atualização do Parque Tecnológico e 

Processos de Instalação de Softwares” que visa garantir aos cursos de graduação, capacitação 

e pós-graduação da Unilasalle/Lucas a infraestrutura de tecnologia adequada para seu melhor 

funcionamento. 

Periodicamente são revistas, pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, todas as 

necessidades de atualização tecnológica do parque de equipamentos e softwares do 

Unilasalle/Lucas. Estas revisões são realizadas de acordo com o PPC de cada curso e as 

demandas propostas pelos Colegiados de Cursos e Núcleo Docente Estruturante de cada 

Curso. Estas revisões acontecem, especialmente no mês de setembro, para que possam ser 

inseridas no orçamento do ano seguinte e abrangem os seguintes componentes de tecnologia 

da informação:  

a) Infraestrutura. 

b) Hardwares. 

c) Softwares. 

d) Equipamentos de Rede. 

e) Sistemas Operacionais. 

f) Equipe de Suporte. 

g) Processos. 

h) Política de segurança de rede, onde estão descritas as ferramentas utilizadas para 

controle e gestão dos serviços, juntamente com um diagrama da rede. 

i) Plano de contingência com o objetivo de reduzir o impacto negativo em casos de 

problemas técnicos que possam afetar a continuidade dos serviços prestados, 

neste plano constam ações a serem realizadas e também o acordo de nível de 

serviço para cada uma das ações. 

j) Realiza o controle de todos os atendimentos efetuados para que possam ser 

encontradas possíveis falhas de processos. 

 

5.2.5 Instalações e Laboratórios de Informática 

 

O Unilasalle/Lucas mantém seis laboratórios físicos de informática instalados e 

funcionando em tempo integral, com um total de 229 computadores que atendem às 

necessidades institucionais considerando a sua adequação às atividades e número de alunos.  
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Os laboratórios de informática utilizam equipamentos de última geração, instalados 

em bancadas de MDF para melhor aproveitamento e acomodação dos equipamentos e 

usuários, possibilitando a acessibilidade em todos os ambientes. Todas as máquinas possuem 

acesso a Internet e a Intranet da Instituição, seguindo as normas de segurança e utilizando 

um sistema de rede cabeada Furukawa CAT.6.  

Todos os laboratórios possuem ferramentas e recursos tecnológicos que facilitam e 

são capazes de aproximar os acadêmicos da realidade de cada profissão. 

Os laboratórios, cujo objetivo é apoiar as atividades de ensino e pesquisa, são 

disponibilizados para acadêmicos e professores e possuem um regulamento de uso aprovado 

pelo Conselho Pedagógico (COP) Resolução nº 104/2011, de 08 de setembro de 2011. 

Os acadêmicos e professores contam com o apoio técnico do Núcleo de Tecnologia 

da Informação sempre que necessário. 

A manutenção periódica é realizada pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, e 

segue como parâmetro a “Política de Manutenção e Atualização do Parque Tecnológico e 

Processos de Instalação de Softwares”. 

Todos os equipamentos dos laboratórios de informática possuem controle patrimonial 

gerenciado pelo setor de Infraestrutura da IES. 

 

Quadro 7 - Relação de Softwares Disponíveis nos Laboratórios de Informática 

 

Softwares 

Windows 

Microsoft Office 

Mozilla Firefox 

Google Chrome 

Domínio Contábil 

AutoCAD 

Arena Paragon 

Kerkythea 

Winrar 

7-Zip 

Antivírus Bitdefender 

Fonte: Setor de Infraestrutura 
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Os softwares estão instalados de acordo com as características e funcionalidades de 

cada laboratório, o documento “Descrição dos Laboratórios de Informática” cita em qual 

laboratório cada ferramenta está disponível. 

Além dos laboratórios físicos, o Unilasalle/Lucas conta com 90 Chromebooks que 

ficam acomodados e distribuídos em dois racks móveis e podem ser utilizados em sala de 

aula, através de agendamentos, sendo chamados assim de laboratório de informática móvel.  

Os Chromebooks são equipamentos projetados para ferramentas da Google e demais 

ferramentas WEB, e apropriados para o ambiente de sala de aula, devido seu tamanho, leveza, 

resistência e duração da bateria. 

 

5.2.6 Laboratórios Especializados 

 

O Unilasalle/Lucas possui 11 laboratórios Multidisciplinares que atendem os cursos 

de Agronomia, Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil e 

Gestão de Produção Industrial. Em termos de qualidade o Unilasalle/Lucas está em processo 

de acreditação da ISO 17025 para ensaios de Bromatologia, Sementes e Fertilizantes, 

objetivando a inscrição no RENASEM (Registro Nacional de Sementes e Mudas) e 

consequentemente o credenciamento junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento). Neste sentido, projeta-se a expansão dos laboratórios para prestação de 

serviços à comunidade externa, contando com as seguintes áreas: Sala de Recepção de 

Amostras, Sala de Preparação de Amostras e Análises Físicas, Sala de Arquivos, Sala de 

Análises de Sementes e Sala de Reagentes. Atualmente os laboratórios disponíveis do 

Unilasalle/Lucas são os seguintes: 

a) Laboratório de Química (Multidisciplinar I): O laboratório de química está 

equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para apoio didático nos 

componentes curriculares Química Geral e Analítica, Bioquímica, Química e 

Fertilidade do Solo, e demais componentes curriculares que se fizerem 

necessários o uso de laboratório para experimentos químicos. A estrutura do 

laboratório conta com mobiliário, equipamentos, materiais e reagentes de uso 

comum. 

b) Laboratório de Apoio/Solos (Multidisciplinar II): O Laboratório de Apoio está 

equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para apoio didático nos 

componentes curriculares Nutrição de Plantas e Adubação; Fitopatologia Geral; 
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Fruticultura; Culturas Agrícolas I; Fitopatologia Agrícola; Floricultura e 

Paisagismo; Culturas Agrícolas II; Fisiologia Vegetal Horticultura; Silvicultura 

Geral; Gêneses e Física do Solo; Agroecologia e Produção Orgânica; 

Biotecnologia e Melhoramento Genético. A estrutura física do laboratório 

compreende 01 sala utilizada para o processamento de amostras de solo, tecidos 

vegetais, sementes e demais amostras ambientais. Estes processos envolvem a 

secagem, moagem, peneiramento e demais processos para o preparo inicial ou 

acabamento das amostras. A estrutura física do laboratório é composta de uma 

sala para preparo com bancadas.  

c) Laboratório de Microscopia (Multidisciplinar III): O laboratório de Microscopia 

está equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para apoio didático nos 

componentes curriculares de Biologia e Ecologia Geral, Botânica, Genética, 

Fisiologia Vegetal, Zoologia, Microbiologia Agrícola, e demais componentes 

curriculares que demandem do uso de Microscópios binoculares. A estrutura 

física do laboratório compreende 02 salas, sendo uma sala de aula para o 

desenvolvimento das atividades práticas e almoxarifado. Além disso, a estrutura 

do laboratório conta com mobiliário, equipamentos, materiais e reagentes de uso 

comum.  

d) Laboratório de Anatomia e Plantas (Multidisciplinar IV): O laboratório 

Anatomia e Plantas está equipado com recursos e equipamentos tecnológicos 

para apoio didático nos componentes curriculares que envolvem Anatomia 

Humana, Entomologia Geral, Entomologia Agrícola, Tecnologia e Produção de 

Sementes, Fitopatologia Geral, Nutrição de Plantas e Adubação, Fitopatologia 

Geral, Fruticultura, Culturas Agrícolas I, Fitopatologia Agrícola, Floricultura e 

Paisagismo, Culturas Agrícolas II, Horticultura, Silvicultura Geral, Agroecologia 

e Produção Orgânica, Biotecnologia, Melhoramento Genético, e demais 

componentes curriculares que demandem do uso de lupas e modelos anatômicos 

para os procedimentos. A estrutura física do laboratório compreende 02 salas, 

sendo uma sala de aula para o desenvolvimento das atividades práticas e um 

almoxarifado destinado ao armazenamento e estocagem de materiais do 

laboratório.  

e) Laboratório de Materiais de Construção Civil (Bloco de Apoio): O Laboratório 

de Materiais de Construção Civil possui equipamentos que garantem a 

verificação laboratorial de materiais e componentes construtivos especificados 
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no projeto e empregados na obra, experimentação e ensaios tais como os relativos 

a técnicas construtivas, modelos de sistemas construtivos, patologias, 

equipamentos para rompimentos de corpos de prova de concreto e argamassa, 

ensaio normalizados de agregados miúdos, ensaios não destrutivos de concreto e 

ensaio de tração, conta com equipamentos para a caracterização de materiais e 

estudo da resistência de materiais de construção e concreto. O espaço físico 

atende à demanda de acadêmicos para as aulas práticas, a guarda de materiais e 

a disposição de mobiliários e equipamentos. 

f) Laboratório de Topografia, Geotecnia e Mecânica de Solos (Bloco de Apoio): O 

Laboratório de Topografia, Geotecnia e Mecânica de Solos possui equipamentos 

para caracterização física e geotécnica, distribuição granulométrica, resistência 

ao cisalhamento, prensa de adensamento, equipamentos para a verificação da 

condutividade hidráulica de solos. Também possui equipamento topográficos 

como tripés, GPS Digital, GPS Geodésico, Teodolitos e Planímetros. O espaço 

físico atende à demanda de acadêmicos para as aulas práticas, a guarda de 

materiais e a disposição de mobiliários e equipamentos. 

g) Laboratório de Bromatologia (Multidisciplinar V): O laboratório de 

Bromatologia está equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para 

apoio didático nos componentes curriculares de Nutrição e Alimentação Animal, 

Tecnologia de Produtos Agropecuários e realização de análises bromatológicas. 

A estrutura física do laboratório compreende 01 sala para o desenvolvimento das 

atividades práticas e laboratoriais. 

h) Laboratório de Entomologia (Multidisciplinar VI): O laboratório de Entomologia 

está equipado com recursos e equipamentos tecnológicos para apoio didático nos 

componentes curriculares de Entomologia Geral, Entomologia Agrícola e para a 

criação e comercialização de insetos-praga. A estrutura física do laboratório 

compreende uma sala para manipulação dos insetos, uma sala para lagartas e 

outra para percevejos utilizadas para o desenvolvimento das atividades práticas 

e criação de insetos-praga. Atualmente o Laboratório de Entomologia do 

Unilasalle/Lucas conta com 5 espécies de lagartas, sendo estas, Spodoptera 

frugiperda, Spodoptera eridania, Helicoverpa armigera, Anticarsia gemmatalis 

e Elasmopalpus lignosellus. Assim como também, conta com 2 espécies de 

percevejos sendo Euschistus heros e Dichelops melacanthus. Todas essas 

espécies criadas e comercializadas pelo Laboratório de Entomologia da IES são 
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consideradas potenciais insetos pragas das principais lavouras de grandes 

culturas (soja, arroz, feijão, milho e algodão). 

i) Laboratório de Física: O Laboratório de Física possui equipamentos para 

caracterizações físicas de experimentos envolvendo eletricidade, 

eletromagnetismo, magnetismo, mecânica dos fluídos, mecânica dos sólidos, 

ondulatória, óptica, termodinâmica e fenômenos de transportes. O espaço físico 

atende à demanda de acadêmicos para as aulas práticas. 

j) Laboratório de Desenho Técnico/Sala de Projetos: O Laboratório de Desenho 

Técnico/Sala de Projetos, atende aos docentes, discentes para o desenvolvimento 

de aulas teóricas e práticas referentes à formação dos graduandos dos Cursos 

Curso de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Agronomia. O espaço 

físico atende à demanda de acadêmicos para as aulas práticas e a disposição de 

mobiliários e mesas de desenho com réguas. 

k) Laboratório Fabricação Digital e Prototipagem: O Laboratório Fabricação Digital 

e Prototipagem funciona como suporte aos alunos e professores no 

desenvolvimento de estudos e maquetes nos diferentes componentes curriculares 

dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo. O espaço físico 

atende à demanda de acadêmicos para as aulas práticas, a guarda de materiais e 

a disposição de mobiliários e equipamentos. 

 

Quadro 8 - Laboratórios Especializados 

 

Laboratório Cursos atendidos Capacidade Área Física 

Laboratório de Química; 

Sala de Equipamentos; 

Sala de Apoio 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Engenharia Civil; 

Educação Física; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

44 Alunos. Laboratório de Química (96 

m²); 

Sala de Equipamentos (17 m²); 

Sala de Apoio (36 m²). 

Laboratório de 

Apoio/Solos 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Engenharia Civil; 

Educação Física; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

Cursos de Extensão. 

44 Alunos. 96 m² 
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Laboratório de 

Microscopia;  

Almoxarifado 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Engenharia Civil; 

Educação Física; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

44 Alunos. Laboratório de Microscopia (96 

m²); 

Almoxarifado (17 m²). 

Laboratório de Anatomia 

e Plantas 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Engenharia Civil; 

Educação Física; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

44 Alunos. 144 m² 

Laboratório Materiais de 

Construção Civil (Bloco 

de Apoio) 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Engenharia Civil; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

66 Alunos. O Bloco de Apoio com área de 

587 m², abriga o Laboratório de 

Materiais de Construção Civil 

(200 m²), Depósito Institucional 

(167 m²) Almoxarifado 

Jardinagem (15 m²), Depósito 

dos Cursos de Agrárias (31 m²) 

e Área de Lavagem de Materiais 

e Equipamentos (45 m²). 

Laboratório Topografia, 

Geotecnia e Mecânica do 

Solo  

(Bloco de Apoio) 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Engenharia Civil; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

20 Alunos Laboratório de Geotecnia e 

Mecânica do Solo (36 m²), 

Laboratório de Topografia (14 

m²),  

Laboratório de 

Bromatologia 

Agronomia; 

Agronegócio; 

Educação Física; 

Gestão de Produção 

Industrial. 

20 alunos. 40 m² 

Laboratório de 

Entomologia 

Agronomia. 20 alunos. 48 m² 

Laboratório de Física Agronomia; 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Engenharia Civil. 

36 alunos. 81 m² 

Laboratório de Desenho 

Técnico/Sala de Projetos 

Agronomia; 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Engenharia Civil. 

45 alunos. 180 m² 

Laboratório Fabricação 

Digital e Prototipagem 

Arquitetura e 

Urbanismo; 

Engenharia Civil. 

36 alunos 145 m² 

Fonte: Setor de Infraestrutura 
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5.2.7 Instalações CPA 

 

 A CPA (Comissão Própria de Avaliação) possui uma sala equipada com computador, 

impressora, móveis adequados, climatizada e com uma secretária para atendimento e registro 

das atividades. 

 

5.2.8 Gabinetes de Trabalho 

 

Importante ainda ressaltar que há espaços específicos para atendimento aos alunos; 

estações de trabalho para professores em Tempo Integral, bem como gabinetes para os 

coordenadores; salas de reuniões, auditórios. Existem salas e, também, sala de 

videoconferência. 

 

5.2.9 Estacionamento 

 

O Unilasalle-Lucas mantém estacionamento com 750 vagas, com área específica para 

professores e colaboradores com cerca de 80 vagas. O estacionamento possui amplo acesso 

para pessoas com deficiência, inclusive com vagas marcadas. 

São 21.000 m² de área para trafegabilidade e estacionamento do Unilasalle/Lucas. 

Uma pista de rolamento contorna os prédios para facilidade de locomoção e agilidade na 

saída. 

Além disto contamos com controle de acesso ao estacionamento com 4 cancelas de 

entrada e 4 de saída e sistema de monitoramento com mais de 120 câmeras de vigilância. 

 

5.3 Adequação da Infraestrutura para Atendimento às Pessoas com Deficiência 

 

O Unilasalle/Lucas possui uma Política de Inclusão para pessoas com deficiência 

(PCD). 

 Toda a instalação física é dotada de todos os requisitos para facilitação do acesso de 

Pessoas com Deficiência. 

 Os prédios são dotados de elevadores, possuindo, também, leitura no sistema braile e 

anúncio sonoro de identificação de andares. Os elevadores dão acesso a todos os andares. A 

IES, também, procura adequar o seu mobiliário e possui piso tátil em todos os seus espaços.  
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 Seguindo o Decreto 5.626/2005, o componente curriculare de Libras consta no 

projeto pedagógico de todos os cursos com opcional, sendo obrigatória nos currículos das 

Licenciaturas de Pedagogia e Educação Física. O Unilasalle/Lucas requisita um tradutor e 

intérprete de LIBRAS sempre que necessário. 

 O Unilasalle/Lucas ainda em cumprimento ao decreto acima referenciado dá 

prioridade de atendimento às pessoas com deficiência, além de possuir uma política de 

inclusão de deficientes admitindo-os, especialmente, em seu quadro de colaboradores. 

Os banheiros são adaptados para o conforto dos portadores de necessidades especiais, 

além de serem equipados com fraldário e banheiro familiar. A Biblioteca disponibiliza 

tecnologias para deficientes visuais e auditivo, como o Leitor Autônomo ACE, Lupa 

Eletrônica Ruby, teclados ampliados com teclas destacadas para pessoas com baixa visão e 

em braile e também possui o sistema DOSVOX, que é um sintetizador de voz para 

comunicação entre o computador e o usuário, viabilizando, deste modo, o uso de 

computadores por deficientes visuais, que adquirem assim, um alto grau de independência 

no estudo e no trabalho. 

A Instituição conta com um Laudo Técnico atestando a acessibilidade de seus 

ambientes. 

 

5.4 Comunicação e Marketing 

 

 As ações de Comunicação e Marketing, recebem especial atenção da administração 

superior da Unilasalle/Lucas, isto porque, tratam de fatores determinantes para sucesso 

mercadológico e sustentável de qualquer Instituição. Através deste intercâmbio de 

informações, é possível conhecermos melhor o público e suas tendências, proporcionando 

maior assertividade na tomada de decisões e investimentos, sejam eles, econômicos ou 

intelectuais. 

Para esta importante gestão, a Unilasalle/Lucas, conta com os serviços da Assessoria 

de Comunicação e Marketing - ACM, vinculada à Pró-Reitoria Administrativa e responsável 

pelo direcionamento e gestão de todos os meios e canais de comunicação, junto a comunidade 

interna e externa. Através das Redes Sociais gerenciadas pela ACM, por exemplo, são 

relatados os acontecimentos e eventos da Instituição, além do registro das atividades 

docentes, discentes e de pesquisas e atividades externos. 

O Site Institucional reúne todas as informações sobre os cursos, serviços, estrutura, 

atividades e notícias da Unilasalle/Lucas, além de disponibilizar o acesso aos portais virtuais 
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do Aluno e do Professor. Apresenta ainda, agregado às suas páginas, links de acesso rápido 

aos canais do Fale Conosco e Ouvidoria. Por meio destes, é possível a identificação de 

dúvidas, reclamações, denúncias e sugestões, respectivamente, enviadas por acadêmicos, 

egressos, colaboradores ou comunidade externa, para que, através do responsável ou setor de 

apoio pertinente, seja realizada a gestão de crises e ações de melhorias na qualidade do 

atendimento e serviços prestados. 

 Para reforço e disseminação das políticas institucionais, realiza-se a publicação e 

distribuição anual dos Manuais do Aluno e do Professor, que contemplam as principais 

informações, orientações e normas aplicadas a acadêmicos e docentes, de acordo com cada 

setor. 

 A fim de facilitar a divulgação de informações em todos os níveis, é disponibilizado 

ainda, um serviço de webmail para docentes, colaboradores técnico-administrativos e alunos, 

administrado tecnicamente pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI. 

Comunicados, Editais e Portarias, publicados pela Reitoria e órgãos colegiados, são 

amplamente divulgados via e-mail, Redes Sociais, e disponibilizados para consulta online 

através do Site Institucional. 

 

5.4.1 Comunicação Externa 

 

As estratégias de comunicação externa da Unilasalle/Lucas, são baseadas num 

detalhado diagnóstico que define e avalia a real necessidade da comunidade, identificando 

como e onde a comunicação de nossa Instituição deve atuar, ajustando linguagens, diretrizes 

e oportunidades. Este planejamento, é desenvolvido seguindo dois eixos principais: 1. 

Visibilidade e fortalecimento da marca; 2. Ações Promocionais. Esta última, contempla as 

campanhas de divulgação de Processos Seletivos, oferta de cursos de Pós-Graduação e 

Capacitação, bem como, de eventos promovidos pelos cursos e/ou pela Instituição. 

Os efeitos internos de qualquer campanha ou atividade de comunicação externa de 

massa são reconhecidos em sua totalidade. Colaboradores, docentes e discentes, quase 

sempre formam um público-alvo muito interessante e responsivo às campanhas publicitárias, 

lançamento de novos produtos e serviços. 

Objetivando aperfeiçoar nosso Plano de Comunicação, traçamos alguns objetivos, 

que através das questões abaixo, precisam ser respondidos para delinear novas estratégias:  

a) Necessidade de medir, com precisão, se os meios e veículos utilizados atualmente 

são eficientes. 
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b) Como a comunicação externa está contribuindo para transmitir os objetivos 

institucionais aos colaboradores e alunos. 

c) Como a comunicação externa estimula as ações e os comportamentos esperados 

de cada um.  

d) Como a comunicação externa alavanca resultados. 

 

5.4.2 Comunicação Interna 

 

A comunicação interna reforça a instrução profissional, auxilia o desempenho da área 

de Recursos Humanos, e serve como ferramenta de endomarketing, disseminando 

conhecimento e fortalecendo o vínculo do colaborador e do aluno com a Instituição. 

Um programa consistente de comunicação evita desvios de informações, cria uma 

cadeia de responsabilidades e capacita colaboradores e alunos como multiplicadores 

conscientes dos princípios e dos objetivos da Instituição. 

O processo de estabelecimento de uma comunicação interna transparente, ágil e 

participativa inclui: identificação do perfil do público interno; construção de uma rede de 

canais que garantam a eficiência da comunicação; definição de mensagens-chave e 

posicionamentos da Instituição; formalização de mecanismos e práticas de “feedback”. Tudo 

em total parceria com a comunidade acadêmica.  

Integrar discursos, unificar posicionamentos e compartilhar informações entre os 

diversos públicos corporativos – internos e externos – compõem a tríade da Comunicação 

Empresarial eficaz. O endomarketing destaca-se como ferramenta estratégica neste processo 

de comunicação integrada. Compreende ações dirigidas ao público interno, o qual, em 

essência, é o primeiro público de qualquer organização, responsável por sua própria 

existência.  

 

5.4.3 Tipos, Meios e Canais de Divulgação de Informações 

 

a) Site Institucional: www.unilasalle.edu.br/lucas-do-rio-verde. Hotsites do 

Vestibular e Pós-Graduação. 

b) Redes Sociais - Facebook e Instagram. 

c) Fale conosco e Ouvidoria - atendimento via e-mail, telefone ou presencial 

d) Informativo La Salle News, versão impressa e eletrônica. 

e) E-mail Marketing e SMS.  

http://unilasalle.edu.br/faculdade/lucas-do-rio-verde
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f) Banners em sites parceiros ou conveniados. 

g) Publicidades em jornais, revistas, outdoors, front-lights, painéis, busdoor, etc. 

h) Materiais impressos: folders, flyers, cartazes, ofícios e outros. 

i) Quadros de avisos/Mural dos cursos. 

j) Campanhas de Marketing de Institucionais, e de Processos Seletivos. 

k) Assessoria de Imprensa: elaboração de textos e releases, coletivas de imprensa e 

participação em programas de Rádio e TV locais. 

l) Eventos internos, ações externas. 

m) College Tour - Visitas agendadas de escolas públicas e privadas ao campus. 

n) Avaliação Institucional: pesquisa com o público interno e externo. Pesquisa de 

Clima Organizacional. 

o) Patrocínios. 

 

5.5 Infraestrutura 

 

 O Unilasalle/Lucas está em contínuo processo de expansão. Novos investimentos 

estão sendo estudados e programados para a ampliação da área física, à medida da 

necessidade do crescimento. QUAIS Ampliação da sala de maquetaria – laboratório de 

Conforto Ambiental – etc. 

 

5.5.1 Espaço Físico 

 

A expansão das atividades de ensino em todos os níveis tem exigido do 

Unilasalle/Lucas instalações que reflitam e reforcem a qualidade da Instituição. Assim, o 

aumento da necessidade de espaços físicos tem demandado uma constante avaliação da 

infraestrutura existente. Dessa forma, busca-se sempre readequação e revitalização dos 

espaços físicos de forma a oferecer, à comunidade acadêmica, infraestrutura física adequada 

para a realização das mais diversas atividades voltadas ao ensino-aprendizagem. 

 

5.5.2 Área Construída 

 

Os prédios contam com uma infraestrutura avançada que permite o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas num nível em concordância com as exigências atuais do ensino e 

aprendizagem. São 16.025,65 m² de área construída em sua unidade sede, onde são 
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distribuídos diversos auditórios, salas de projeção, salas de aulas, laboratórios, com 

disponibilidade de data show, equipamentos de som e outros equipamentos, salas de estudos 

e cantina. Há, também, laboratórios de informática, multimídia e práticas diversas 

direcionadas aos diversos cursos, que são instalados e equipados com softwares atualizados 

que permitem ao aluno praticar as questões teóricas com recursos atuais e presentes no 

mercado de trabalho. Para suas atividades, o Unilasalle/Lucas disponibiliza ao usuário 

espaços tanto específicos quanto compartilhados, em que se favorecem a interatividade e a 

integração na execução das variadas tarefas. 

O bloco I abriga a Reitoria e os setores administrativos e pedagógicos, auditórios, sala 

de reunião, sala de coordenações de diversos cursos e auditório. O bloco IV conta com uma 

sala para professores com copa e banheiros. Todas as salas contêm mobiliário adequado, 

pertinente às funções, são também climatizadas e equipadas com computadores e aparelhos 

de multimídia. 

 

Quadro 9 - Espaços de Uso Coletivo Bloco I  

 

Tipo de espaço Nome Capacidade 

Auditório  Auditório 330 

Sala de Videoconferência Sala de reuniões 20 

Laboratório Laboratório de 

Informática 1 

62 

Laboratório Laboratório de 

Informática 2 

30 

Biblioteca Biblioteca 140 

Sala Google For Education 20 

Setor Inova La Salle/GPSATI 20 

Setor Mobilidade Acadêmica / 

Empregabilidade 

3 

Setor Coordenações de Cursos 30 

Setor Serviço de Atendimento 

Acadêmico 

40 

Setor Central de Apoio ao 

Acadêmico 

35 

Setor Recursos Humanos 9 

Setor Núcleo de Tecnologia da 

Informação 

12 

Setor Setor de Comunicação e 

Marketing 

7 

Setor Central de Telefonia e 

Recepção 

5 
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Setor Setor de Infraestrutura e 

Patrimônio 

7 

Serviços Serviço de reprografia 20 

Serviços La Salle Store 10 

Reitoria Geral Reitoria Geral 16 

Pró-Reitoria Administrativa Pró-Reitoria 

Administrativa 

12 

Pró-Reitoria Acadêmica Pró-Reitoria Acadêmica 12 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 10 - Espaços de Uso Coletivo Bloco II  

 

Tipo de espaço Nome Capacidade  

Laboratório Multidisciplinar I Laboratório de Química 44 

Laboratório Multidisciplinar II Laboratório de 

Apoio/Solos 

44 

Laboratório Multidisciplinar III Laboratório de 

Microscopia 

44 

Laboratório Multidisciplinar V Laboratório de 

Bromatologia 

20 

Laboratório Multidisciplinar VI Laboratório de 

Entomologia 

20 

Laboratório Laboratório Fabricação 

Digital e Prototipagem 

36 

Sala Núcleo de Prática 

Jurídica 

25 

Auditório Auditório NPJ 85 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 11 - Espaços de Uso Coletivo Bloco III  

 

Tipo de espaço Nome Capacidade 

Laboratório Multidisciplinar IV Laboratório de Anatomia 

e Plantas 

44 

Laboratório Sala de Dança 44 

Sala de Aula 22 Salas de Aula 1160 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 12 - Espaços de Uso Coletivo Bloco IV  

 

Tipo de espaço Nome Capacidade  

Laboratório Laboratório de Física 36 

Laboratório Laboratório de Desenho 

Técnico/Sala de Projetos 

45 

Laboratório Laboratório de 

Informática Aplicada 

63 
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Laboratório Laboratório de 

Informática / NAF 

63 

Laboratório 

 

Laboratórios de rede do 

Curso de Gestão da 

Tecnologia da 

Informação 

150 

Auditório Auditório 150 

Salas de aula 41 salas de aula 3436 

Sala  Sala dos Professores 40 

Sala Arquivo Central 10 
Fonte: Setor de Infraestrutura 

Quadro 13 - Espaços de Uso Coletivo Bloco de Apoio 

 

Tipo de espaço Nome Capacidade 

Laboratório Laboratório Materiais de 

Construção Civil 

66 

Laboratório Topografia, Geotecnia e 

Mecânica do Solo 

20 

Sala Sala de Lavagem de 

equipamentos 

20 

Fonte: Setor de Infraestrutura 

 

Bloco de Geração de Energia 

 

O Campus possui 2 geradores de energia que juntos produzem 830 KVA, garantindo 

assim a capacidade e estabilidade de energia, para atendimento das demandas acadêmicas e 

administrativas. O funcionamento dos geradores é em Rampa, diariamente em horário de 

Ponta (das 17:30 às 20:30) e em emergência no caso de falta de fornecimento pela 

concessionária de energia elétrica.  

A Unilasalle/Lucas está estudando a implantação de uma usina fotovoltaica para 

geração de energia limpa.  

 

5.5.3 Expansão da Área Construída 

 

No período de implantação deste PDI, está previsto a ampliação da área construída e 

melhorias em espaços já existentes. Sendo projetado para este período a construção de vários 

laboratórios, conforme a Quadro 14 para atendimento aos cursos previstos no PDI e projeção 

de melhorias de áreas especiais que respondam as necessidades que a evolução do 

conhecimento e de novas metodologias de ensino vieram a exigir. 

Projeções de melhorias e obras: 
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a) Inova La Salle. 

b) Montagem do Laboratório Maker. 

c) Mobilidade Acadêmica. 

d) Laboratórios de Análises de Sementes (sala de recebimento de amostras, sala de 

preparação de amostras, sala de análises de sementes e sala de arquivo). 

e) Laboratórios de Análises de Fertilizantes (sala de recebimento de amostras, sala 

de preparação de amostras e análises físicas, laboratório de análises químicas e 

sala de arquivo). 

f) Sala de Reagentes (sala de armazenamento de reagentes corrosivos e inflamáveis 

de acordo com as normativas de segurança). 

g) Laboratório de Entomologia II (laboratório destinado a coleta de insetos, 

quarentena e posterior inserção na criação habitual). 

h) Melhoria das áreas a serem utilizados pelo Polo de EAD. 

i) Fazenda Escola (instalações e melhorias a serem adequadas). 

j) Projeto Viveiro Fazenda Escola - Fundação Rio Verde. 

k) Energia elétrica fotovoltaica 

l) Cobertura de acesso ao Bloco de Apoio. 

m) Lago de aproximadamente 400 m² que estará localizado ao lado do bloco 4, este 

lago será composto de uma pequena ilha com deck de madeira para acesso, peixes, 

um chafariz, todo gramado, arborizado, iluminado e com bancos para 

proporcionar espaços de estudos ao ar livre. 

n) Quadra de areia e um campo de grama sintética, para melhor atender aos 

componentes curriculares do curso de Educação Física e para prática de esportes 

a toda Comunidade Acadêmica.  

o) Viela contornando a divisa do lote do Campus com vagas em 45° em todo seu 

percurso. 

p) Espaço Ecumênico de Espiritualidade. 

 

Além destas obras elencadas, serão atendidas todas as obras e reformas necessárias 

para atender o Plano Diretor da Unilasalle/Lucas a Tabela 7 do item 4.9 e o Quadro 14 do 

item 5.5.3 que dizem respeito aos Cursos de Graduação a serem implantados no período de 

2020 a 2024. 
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Quadro 14 - Cursos e Laboratórios a Serem Implantados 

 

Áreas do Conhecimento Início Vagas Laboratórios especializados 

Curso 

Ciências da Saúde 

 

Enfermagem 

2021 80 Laboratório de Práticas de 

Habilidades em Enfermagem. 

Laboratório de Práticas de Saúde da 

Mulher e da Criança. Laboratório de 

Prática de Saúde Coletiva, 

Epidemiologia. 

Educação e Saúde. 

Exercício Profissional de Saúde 

Coletivo. 

Ciências Agronômicas e 

Veterinárias 

 

Medicina Veterinária 

2023 80 Anatomia Animal. 

Hospital Veterinário. Bromatologia. 

Reprodução Animal. 

Setor de Diagnóstico por Imagem. 

Laboratório de Análises Clínicas. 

Fisiopatologia/biotecnologia da 

Reprodução Animal. 

Microbiologia. 

Técnica Cirúrgica. 

Ambulatório Veterinário PET. 

Ciências da Saúde 

 

Psicologia 

2024 80 Laboratório de Atendimento - 

Defesa à Vida. 

Laboratório de Atendimento Adulto. 

Laboratório de Atendimento aos 

Acadêmicos. 

Laboratório de Atendimento Infantil. 

Laboratório de Testes da Psicologia. 

Psicologia Experimental. 

Sala de Psicologia e Assistência 

Social. 

Atendimento SEPA. 

Serviço de Psicologia Aplicada 

Engenharias 

 

Engenharia Agrícola 

2024 80 Laboratório de Agro Hidrologia. 

Laboratório de Termotécnica. 

Laboratório de Máquinas e 

Mecanização Agrícola. 

Processamento de Grãos / 

Laboratório de Pós Colheita de 

Produtos Agrícolas. 

Tecnologia de Alimentos. 

Laboratório de Desenho Técnico. 

Fonte: Reitoria 

 

5.5.4 Expansão e Atualização de Software e Equipamentos 

 

Periodicamente são verificadas as necessidades de softwares (aquisições, atualização 

de versão ou aumento do número de licenças), bem como de equipamentos (upgrade de 
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memória/disco ou substituição). É realizado, então, um planejamento e as necessidades são 

incluídas na projeção orçamentária para o ano seguinte. 

 

5.5.5 Manutenção e Conservação das Instalações e dos Equipamentos 

 

Os serviços de manutenção das instalações físicas e equipamentos de tecnologia são 

feitos por equipe própria e eventualmente há a contratação de prestadores de serviço. 

Suporte técnico de informática: O Núcleo de Tecnologia da Informação é 

responsável pelo suporte técnico de informática e realiza a manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos e estruturas de tecnologia, tais como: laboratórios de informática, 

computadores, software e hardware, câmeras de segurança, entre outros. Para garantir a 

manutenção adequada e o funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Núcleo de 

Tecnologia da Informação possui uma “Política de Manutenção e Atualização do Parque 

Tecnológico e Processos de Instalação de Softwares” 

Manutenção de equipamentos tecnológicos: O Núcleo de Tecnologia da 

Informação realiza manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de tecnologia da 

instituição, estas manutenções consistem na verificação do funcionamento, regulagem e 

limpeza de todos os equipamentos, seguindo a “Política de Manutenção e Atualização do 

Parque Tecnológico e Processos de Instalação de Softwares”. 

Manutenção predial: o Campus possui o setor de Infraestrutura que é responsável 

pela infraestrutura física, onde é gerenciada e realizada as manutenções preventivas e 

corretivas. O campus possui a Política de Avaliação e Conservação da Infraestrutura Física 

e também o Plano de Manutenção e Controle de Ar Condicionado (PMOC), a fim de manter 

a conservação e qualidade de seus ambientes.  

Manutenção de áreas externas: a Unilasalle/Lucas possui equipe própria para 

manutenção de suas áreas externas, com corte e plantio de gramados, poda e plantio de 

árvores, flores e arbustos, limpeza do pátio e recolhimento diário do lixo, onde é separado 

em sacos seletivos e entregue para coleta pública. 

 

5.6 Biblioteca De La Salle 

 

5.6.1 Espaço Físico 

 

Área total: 480 m²  
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Ambientes para estudo e recursos: 

a) 1 Hemeroteca. 

b) 1 salas de estudo individual com 36 baias e 4 sofás. 

c) 6 salas de estudo em grupo com total de 24 lugares. 

d) 16 mesas de estudo em grupo com total de 64 lugares. 

e) 9 terminais de computadores com seus respectivos assentos, sendo 1 para 

cadeirantes.  

f) 7 Terminais para consulta ao acervo e renovação, sendo 1 para cadeirantes. 

g) 1 ACE (leitor autônomo para deficientes visuais) com fone de ouvido. 

h) 1 Computador com teclado com letras ampliadas e em braile (para pessoas com 

baixa visão). 

i) 1 lupa eletrônica portátil Ruby HD (para pessoas com problemas de visão). 

j) Sistema DOSVOX em todos os computadores. 

k) 15 CardBoards (óculos de realidade virtual). 

 

5.6.2 Sistema Pergamum 

 

Base de dados que disponibiliza o acervo bibliográfico existente, proporcionando a 

busca seletiva da informação. 

Utiliza-se o Sistema Pergamum conectado à rede Corporativa da Instituição, 

abrangendo os principais serviços da Biblioteca: 

a) Registro, catalogação, classificação de livros, periódicos, monografias, teses e 

dissertações. 

b) Controle do material bibliográfico existente. 

c) Pesquisa e recuperação do acervo. 

d) Emissão de relatórios de apoio. 
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6 

ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 

 

6.1 Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

 

 A Sociedade Porvir Científico adota uma estratégia de gestão econômico-financeira 

fundamentada nos critérios de eficácia pedagógica e eficiência econômica que presidem o 

planejamento e a gestão institucionais do Unilasalle/Lucas. 

A eficiência econômica orienta o planejamento e o controle da receita e da despesa à 

luz das necessidades de financiamento das atividades acadêmicas e da manutenção da 

infraestrutura física e tecnológica, visando à consecução dos objetivos sociais e educacionais 

do Unilasalle/Lucas. 

Além dos investimentos da Mantenedora, para construir a sede do Unilasalle/Lucas e 

instalar o seu mobiliário e equipamento, assim como para cobrir os gastos iniciais de seu 

funcionamento, os estudantes assumem parcela dos encargos financeiros do orçamento da 

Instituição. Para tanto, a Mantenedora subscreve um Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais com os alunos, com o objetivo de garantir a regularidade da oferta educacional 

e o atendimento dos padrões de qualidade definidos pelo Ministério da Educação.  

 

6.2 Planos de Investimentos 

 

Nos últimos anos, a Sociedade Porvir Científico fez um considerável investimento na 

construção das instalações prediais e em sua infraestrutura acadêmico-tecnológica para 

sediar, em excelentes condições de funcionamento, o Unilasalle/Lucas. 

As atuais instalações prediais estão preparadas para atender a uma matrícula superior 

a quatro mil estudantes de educação superior, nos níveis de graduação, pós-graduação, além 

de comportar a oferta de cursos de capacitação, e eventos. 

 

6.3 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução 

 

As condições gerais de financiamento do Unilasalle/Lucas, por parte da Sociedade 

Porvir Científico, incluindo suas fontes de receita e itens de despesa, estão previstas nos 

Projetos de Autorização dos respectivos Cursos.  
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6.4 Adequação da Gestão Financeira Prevista 

 

Com os dados atualmente disponíveis, a Mantenedora considera sua gestão financeira 

adequada para os objetivos estabelecidos para o próximo quinquênio. O nível de adequação 

está sujeito a um permanente processo de avaliação, com consequentes ajustes, ditados pelos 

futuros desenvolvimentos dos novos cursos previstos pelo Unilasalle/Lucas. 

Na página a seguir apresenta-se a planilhas orçamentária projetada para o período de 

vigência deste PDI. 
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7 

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL 

 

O Unilasalle/Lucas adota um sistema integrado de avaliação institucional, que inclui 

processos de autoavaliação e de avaliação externa. O objetivo da avaliação é alcançar 

elevados níveis de qualificação institucional. Suas metas visam alcançar crescentes níveis de 

excelência, tanto político-institucional, como didático-acadêmico e administrativo, 

especificado a seguir. 

 

7.1 Avaliação e Acompanhamento das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

7.1.1 Processos de Avaliação Interna e Externa 

 

 Para avaliar o processo de planejamento, de gestão institucional, bem como as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, o Unilasalle/Lucas adota um sistema permanente 

de acompanhamento, de natureza participativa. Três são as principais práticas de avaliação e 

acompanhamento institucional: (a) autoavaliação institucional; (b) avaliações conduzidas 

pelo Ministério da Educação; (c) avaliações realizadas por outros agentes externos, 

sobretudo, pela Mantenedora, em função de objetivos específicos.  

Atendendo aos dispositivos contidos na Lei Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, sobre 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e sua regulamentação pela 

Portaria Nº 2.051, de 9 de julho de 2004, a Reitoria do Unilasalle/Lucas prevê a manutenção 

de um processo permanente de autoavaliação institucional, com a participação dos distintos 

grupos que o integram. Para tanto, além das ações das Coordenações de Curso, mantém uma 

Unilasalle/Lucas prevista no Art. 11 da Lei Nº 10.861/2004, com a finalidade de avaliar a 

capacidade institucional, o processo de ensino e produção do conhecimento, o processo de 

aprendizagem e a responsabilidade social da Instituição. 

 

7.2 Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa 

 

7.2.1 Autoavaliação 

 

A Avaliação Institucional é um dos componentes do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes, Lei 10.861, 2004) e visa melhorar a qualidade da educação 
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superior e aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior. 

A autoavaliação tem como objetivos principais:  

a) Produzir conhecimentos.  

b) Discutir os sentidos do conjunto de atividades e finalidades da IES.  

c) Identificar as causas de seus problemas e suas deficiências.  

d) Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo 

docente e técnico-administrativo.  

e) Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais.  

f) Tornar mais efetiva a vinculação da IES com a comunidade.  

g) Avaliar a relevância científica e social de suas atividades e produtos.  

h) Prestar contas à sociedade. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), prevista inclusive no Estatuto do 

Unilasalle/Lucas, está integrada pelo por representantes dos Coordenadores, Professores, 

Alunos, colaboradores e pessoas da Comunidade. O objetivo da avaliação institucional é a 

qualificação do Unilasalle/Lucas, dos pontos de vista político-institucional, didático-

acadêmico e administrativo. Nesse contexto, a abrangência do processo de avaliação 

institucional engloba a administração superior do Unilasalle/Lucas, suas atividades-fim, 

ensino, pesquisa e extensão – a gestão financeira e contábil, o registro e o controle acadêmico 

e a administração dos serviços de infraestrutura e tecnologia. As dimensões da autoavaliação 

são contempladas na legislação específica do SINAES. 

A comunidade acadêmica do Unilasalle/Lucas participa ativamente do processo de 

avaliação institucional. É assim que, no âmbito dos cursos, a Comissão Própria de Avaliação 

trabalha em estreita colaboração com as Coordenações de Curso para conduzir as atividades 

de avaliação acadêmica, incluindo, nesse processo, professores, alunos e colaboradores 

técnico-administrativos. O processo de avaliação coloca especial ênfase na adoção de 

medidas institucionais e pedagógicas destinadas a apoiar um permanente processo de 

qualificação do Unilasalle/Lucas e de seus integrantes e a buscar a melhoria da gestão 

institucional, com especial atenção, às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

A CPA no Unilasalle/Lucas é composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e participação da sociedade civil organizada. A CPA vem 

desenvolvendo as suas atividades apresentando relatórios ao MEC e à Instituição, 

submetendo à direção pareceres e recomendações com proposições de ações que têm visado 

a melhoria da qualidade acadêmica e do desenvolvimento institucional, pela análise reflexiva 
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e crítica da realidade, identificando forças, potencialidades, como também, fragilidades. 

Todos os membros da Comunidade Educativa – professores, alunos, técnico-administrativos, 

têm se envolvido na avaliação interna, caracterizando este processo como um processo 

integrado, articulado e compartilhado. 

Além do objetivo principal que é conduzir os processos de avaliação interna, 

sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo MEC/INEP, a CPA tem funcionado 

como instrumento valioso na implantação e consolidação do processo de qualidade do 

Unilasalle/Lucas. Neste sentido, a CPA vem desenvolvendo ações através de um processo 

cíclico de autoavaliação (cuja metodologia se baseia em questionários seguidos de relatórios, 

com posterior divulgação dos resultados) que possibilite a reflexão e a autoconsciência 

institucional, conduzindo e coordenando ações direcionadas aos fins específicos da avaliação 

e de acordo com propósitos definidos pela instituição em sua missão, nos seus objetivos 

gerais e específicos e nos seus princípios anunciados neste Projeto.  

 

7.2.2 Avaliações da Pós-Graduação 

 

 Além da CPA, os cursos de Pós-Graduação participam do processo interno de 

avaliação que ocorre a cada encerramento de componente curriculare, onde o aluno é 

convidado a preencher um formulário, composto de questionamentos acerca da qualidade 

docente e, no final do curso, sobre o acervo da biblioteca, infraestrutura e dos aspectos da 

participação discente, sem prejuízo das ações de autoavaliação, bem como todas as previstas 

no SINAES. 

 

7.2.3 Avaliações Realizadas pelo MEC 

 

O Ministério da Educação realiza avaliações na Instituição, seguindo cronograma do 

SINAES.  

 

7.2.4 Utilização dos Resultados das Avaliações na Revisão do PDI  

 

O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Unilasalle/Lucas é um 

instrumento em permanente processo de construção e reconstrução. Nesse sentido, os 

resultados das avaliações, tanto internas como oficiais, são concebidos como valiosos 

subsídios para alimentar esse processo de construção e reconstrução institucional. Portanto, 
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a Reitoria do Unilasalle/Lucas examina cuidadosamente as recomendações das avaliações 

oficiais do Ministério da Educação e os resultados da autoavaliação, fazendo os ajustes 

necessários ao Plano de Desenvolvimento Institucional, na confiança de que, só assim, ele se 

torne um instrumento efetivo de qualificação institucional. 
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8 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

8.1 Implantação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

A abertura dos cursos foi cuidadosamente planejada, visando ao estabelecimento do 

Unilasalle/Lucas. Em função dessa meta global, as instalações prediais, inicialmente, 

existentes foram substancialmente ampliadas, incluindo novas salas de aula, auditórios, 

laboratórios e biblioteca central, tanto para o aumento das vagas nos cursos existentes, como 

para a criação de novos cursos nos próximos cinco anos. A atual sede permite atender 

eficientemente matrícula superior a quatro mil estudantes universitários, o que significa que 

a Mantenedora já fez os investimentos físicos requeridos para os próximos cinco anos. 

 

8.2 Cronograma de Implantação do PDI 

 

Apresenta-se, em seguida, uma visão geral sobre a implantação do Unilasalle/Lucas 

para o período de cobertura deste Plano de Desenvolvimento Institucional, 2020-2024, 

incluindo as principais ações de natureza acadêmica e administrativa requeridas para a sua 

instalação e funcionamento.  

A concepção da gestão institucional do Unilasalle/Lucas está alicerçada nos 

princípios e critérios de relevância cultural, efetividade política, eficácia pedagógica e 

eficiência econômica adotados neste Plano de Desenvolvimento Institucional. A concepção 

institucional e acadêmica do Unilasalle/Lucas leva em conta as demandas da comunidade 

local, os resultados das avaliações institucionais internas e externas, as novas necessidades 

sociais e o futuro desenvolvimento concernente a gestão e a legislação do ensino superior. 

 

Quadro 14 - Quadro Cronológico da Implantação do PDI 

 

2008-2012 Aprovado pela Resolução do COP 23/2008 de 17/07/2008 

2012-2015 Aprovado pela Resolução do COP 113/2011 de 08/12/2011 

2016-2020 Aprovado pela Resolução do COP 174/2015 de 10/12/2015 

2020-2024 Aprovado pela Resolução do CONSUP nº 009/2019, de 30 de maio 

de 2019 
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REFERÊNCIAS 

 

Este PDI foi elaborado tendo como base o PDI encaminhado para fins de 

recredenciamento, a legislação federal pertinente e diretrizes da Mantenedora. 

  

 

 


