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1. APRESENTAÇÃO

Uma Universidade é um organismo vivo, complexo, que se sujeita às forças da ambiência  e a partir 
delas reage, fazendo história, descobrindo caminho, moldando seu futuro e contribuindo com a vida da 
comunidade em que se insere, nas diversas perspectivas do olhar e pensar. Assim, também, é a UVA.

Este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI foi desenvolvido conforme orientação constante no 
ANEXO I da Resolução CEE N°. 439/2012 que Dispõe sobre o credenciamento e o recredenciamento 
das universidades do Sistema Estadual de Ensino e é fruto de um grande esforço coletivo do corpo 
docente, discente e técnico-administrativo da UVA.

A elaboração do documento ocorreu em dois momentos, o primeiro momento foi composto por reuniões 
coordenadas pelo reitor e com a presença dos pró-reitores, diretores de centro e chefes de departamento, 
onde foram traçadas as linhas gerais do plano e sugeridas ações estratégicas. Em um segundo momento, 
as metas e ações propostas no momento anterior foram compartilhadas com os 6 (seis) centros da 
Universidade em reuniões ampliadas que contaram com a participação de docentes, funcionários e 
discentes. Neste segundo momento, essas metas forma validadas de forma coletiva. 

Este Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) foi 
elaborado com o propósito de se constituir em um documento que delineia o posicionamento estratégico 
da instituição, apresenta sua infraestrutura e os recursos humanos e financeiros disponibilizados para 
a execução de sua missão, bem como serve de referência sobre as metas, objetivos e ações a serem 
desenvolvidas pela instituição no quinquênio 2013-2017.

2. MISSÃO

A sentença, que ora se apresenta, procura definir as ações futuras da UVA, pautadas pela sua mais valiosa 
característica, a flexibilização contextualizada, que torna a Universidade símbolo de pioneirismo pela 
oferta da educação superior às pessoas da base da pirâmide social, fazendo um resgate dos direitos 
individuais e um extraordinário trabalho de inclusão pela educação, sem se descuidar, contudo, da 
busca incessante pela qualidade do ensino. Além disto, exercita a essência universitária pelo exercício 
da pesquisa e da extensão, tendo como base e finalidade a promoção da vida humana em todos os seus 
aspectos, notadamente, dos que habitam a região norte do Ceará.

Com este sentimento e esta visão foi definida a missão da Universidade Estadual Vale do Acaraú, como 
sendo a de:

“Ofertar ensino superior de excelência, de forma inclusiva, flexível e contextualizada e buscar, por meio 
da pesquisa e extensão, soluções que promovam a qualidade de vida”.
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3. VISÃO DE FUTURO
A UVA alicerçada na geração, desenvolvimento, transmissão e aplicação de conhecimentos por meio do 
ensino, da pesquisa e da extensão, compreendidos de forma indissociada e integrados na educação e na 
formação científica e técnico-profissional de cidadãos imbuídos de responsabilidades sociais, tem como 
visão o contidiano senguinte enumerado: “Em 2020 a Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA será 
reconhecida, por sua competência na formação de professores para a educação básica, pela oferta de 
ensino superior de qualidade e flexível, e pelos conhecimentos acumulados sobre os ecossistemas do 
semiárido cearense”.

4. FINALIDADE

A UVA tem por finalidade promover e coordenar a realização da educação superior, nos diversos 
ramos do conhecimento, proceder ao ensino, à pesquisa científica e tecnológica e à criação cultural e 
artística, desenvolver atividades de extensão e, especificamente (art. 36 do Decreto Estadual nº 27.828 de 
04/07/2005, publicado no DOE 07/07/2005):

I – ministrar o ensino superior, realizando pesquisas, desenvolvendo as ciências, as letras, as artes e a 
tecnologia apropriadas às demandas sociais;
II – realizar e patrocinar atividades condizentes com a política de desenvolvimento do Estado do Ceará e 
do País e atender as exigências destes, no domínio da cultura humanística e da tecnologia;
III – levar à comunidade o resultado das atividades de ensino e pesquisa;
IV - promover, como ação específica, a compreensão do semiárido nordestino e da sociedade que nele 
vive, através da pesquisa científica, do ensino pós-secundário ao pós-graduado, da adaptação, criação 
e difusão de tecnologia a eles (semiárido e sociedade) adequada, na perspectiva do desenvolvimento 
socioeconômico autossustentável da Região Norte Cearense.
Parágrafo Único: A Universidade atingirá seus fins, através dos órgãos ou serviços próprios e ainda 
mediante convênio com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.
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5. PERFIL INSTITUCIONAL

5.1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A história da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) tem raízes fincadas nas estratégias da Diocese 
de Sobral para a propagação da fé cristã, através do ensino da filosofia e de temas afins, se tornando uma 
consequência da visão larga e do espírito empreendedor de Dom José Tupinambá da Frota.  Com efeito, 
aquela Diocese foi a protagonista da criação da Faculdade de Filosofia de Sobral por iniciativa do então 
vigário capitular da Diocese Dom José Bezerra Coutinho. Tal faculdade foi autorizada a iniciar a oferta 
dos cursos de Letras, História, Estudos Sociais e Filosofia, pelo Decreto Estadual nº. 49.978, de 11 de 
janeiro de 1961. Inicialmente, se abrigou nos espaços do Colégio Sant’ana, fundado em 02 de janeiro 
de 1934, por Dom José Tupinambá da Frota, tendo lá funcionado até 1971. Posteriormente, passou a 
funcionar na sede do antigo seminário, onde está até hoje.

Depois, a Câmara Municipal de Sobral aprovou, influenciada por uma intensa mobilização popular tendo 
à frente o Cônego Francisco Sadoc de Araújo, em 23 de outubro de 1968, projeto que transformou 
o Decreto Estadual na Lei no 214, sancionada pelo então Prefeito Municipal de Sobral, Jerônimo de 
Medeiros Prado. Referida lei criou a Fundação Municipal Universidade Vale do Acaraú. A Universidade, 
recém instalada, passou a congregar as Faculdades de Educação, Ciências Contábeis, Engenharia de 
Operações, Enfermagem e Obstetrícia, além da Faculdade de Filosofia da Diocese de Sobral.

Em 10 de outubro de 1984, pela Lei Estadual nº. 10.933, a UVA foi encampada pelo Governo do Estado 
do Ceará, sob a forma de autarquia estadual, passando a se denominar Universidade Estadual Vale do 
Acaraú. Desta forma, passou a deter personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa, 
financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculando-se à Secretaria de Educação do Estado.

Os 16 anos que compreendem o período entre a criação da UVA pelo poder Público Municipal de Sobral, 
em 1968, e sua estatização, em 1984, foram bastante operosos. Tanto é assim que, neste intervalo de tempo, 
foram criados mais cinco novos cursos em áreas estrategicamente escolhidas, de modo a estabelecer as 
bases para o reconhecimento da UVA. 

Em abril de 1990, pelo Decreto de nº 20.586, do então governador Tasso Ribeiro Jereissati, o professor 
José Teodoro Soares assumiu o reitorado pró-tempore, com a missão de fazer a consolidação da UVA, pela 
obtenção do seu reconhecimento como instituição universitária, condição imprescindível à sua expansão. 

Pela Lei Estadual nº 12.077-A, de 01 de março de 1993,a UVA foi mais uma vez caraterizada como 
Fundação, desta feita, vinculada à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, 
denominando-se, a partir de então, Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú, mas agora, passando 
a ser instituição de ensino superior de direito privado, com autonomia administrativa, financeira, 
disciplinar e didático-pedagógica, instrumentado-se pois, do ponto de vista jurídico-legal, para atender à 
intensa pressão da sociedade por aumento da oferta de cursos superiores no Ceará, mormente nas cidades 
do Interior. 

Como resultado do intenso trabalho que se seguiu àquele reordenamento jurídico-administrativo, a UVA 
obteve o seu primeiro reconhecimento como instituição universitária, portanto com responsabilidades 
no ensino, pesquisa e extensão, no dia 1º de junho de 1994, mediante a publicação no Diário Oficial da 
União da Portaria Ministerial no 821, de 31 de maio de 1994. Diploma legal antecedido pelo Parecer 
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no 318, do Conselho de Educação do Ceará, homologado pelo então governador Ciro Ferreira Gomes, 
também reconhecendo a Universidade Estadual Vale do Acaraú.

O reconhecimento da UVA como instituição universitária, permitiu que ela se expandisse de maneira 
vigorosa ao longo dos últimos 19 (dezenove) anos. Ao final de 2013, a Universidade possuía, somente 
na sua sede em Sobral,  25 cursos, sendo 13 em licenciatura, 11 em bacharelado e 1 tecnológico; 10.421 
alunos de mais de 40 municípios do estado do Ceará e 427 professores em atividade, sendo 321 efetivos 
e 106 substitutos.
5.2. INSERÇÃO REGIONAL

Com sede no município de Sobral, que conta com população de 197.663 habitantes, de acordo com o 
censo demográfico de 2012, em um espaço territorial de, aproximadamente, 2.123km², a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA) tem influência direta em diversos municípios da região norte e indireta 
em todo o Estado do Ceará.

Os municípios sobre os quais a Universidade apresenta influência direta estão localizados na chamada 
Macrorregião de Planejamento Sobral/Ibiapaba, que abrange as Microrregiões Administrativas 5 e 6. Essa 
Macrorregião congrega 28 municípios, a saber:  Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, 
São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Alcântaras, Cariré, Coreaú, Forquilha, Frecheirinha, 
Graça, Groaíras, Hidrolândia, Irauçuba, Massapê, Meruoca, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, 
Reriutaba, Santana do Acaraú, Senador Sá, Varjota e Sobral. Tal Macrorregião tem espaço geográfico de, 
aproximadamente, 16.662,90 km², representando cerca de 11% da área do Estado, com uma população em 
2010 de 837.618 (Censo Demográfico IBGE 2010), com um PIB de 5,9 bilhões de reais (IPECE 2013), 
gerando um PIB per capita de R$ 7.053,00.  Esses dados ilustram a importância de uma universidade para 
o desenvolvimento da economia. 

Em 2010 (IPECE, 2013) viviam na macrorregião 3 aproximadamente 171 mil pessoas, com a idade 
entre 15 e 24 anos, intervalo etário onde são encontrados os mais elevados percentuais de indivíduos no 
ensino superior. Decisivamente, a UVA tem contribuído para que a taxa de escolarização bruta estadual 
no ensino superior no Ceará cresça, em virtude do seu esforço na oferta de nada menos de 26 cursos de 
graduação, somente em sua sede de Sobral.

Vale ressaltar que a UVA tem se destacado no cenário do ensino superior, na formação de professores 
e, por sua capacidade e ousadia de flexibilização e contextualização na oferta de seus cursos, conseguiu 
instalar, além daqueles de sua sede, uma grande gama de cursos descentralizados em outras regiões do 
Ceará e diversos estados do Brasil, influenciando de forma positiva e definitiva o aumento das taxas de 
escolarização no Ceará e no Brasil.

A UVA possui, também, participação ativa no desenvolvimento dos aspectos culturais da macrorregião 
Sobral/Ibiapaba e do Ceará como um todo. Expressão pujante de preservação da história regional e 
disseminação dos fatos do passado, o Museu Dom José, pertencente à Diocese de Sobral, é uma instituição 
museológica da cidade de Sobral mantido e gerenciado pela UVA. Seu acervo deve-se, sobretudo, ao 
espírito empreendedor de Dom José Tupinambá da Frota, que coletou entre os anos de 1916 e 1959, 
ao longo de 43 anos, quase cinco mil peças reunidas inicialmente no museu da Diocese de Sobral, hoje 
considerado o quinto do Brasil em arte sacra e decorativa pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM).

 



12

5.3. ATUAÇÃO ACADÊMICA

A UVA, fundamentada nos mandamentos da Lei Federal 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), vem pautando sua atuação pela aplicação de mecanismos que proporcionem uma 
oferta flexível dos seus cursos, em estreita consonância com as demandas da comunidade a que pretende 
servir. Naturalmente, que esta postura estratégica não prescinde do exercício do rigor acadêmico, nem 
tampouco dos estudos, pesquisas e atividades de extensão que a Universidade leva a efeito no sentido 
de complementar, enriquecer e responder às questões locais e regionais, que na verdade são pontos 
primordiais alimentadores do processo de ensino-aprendizagem. 

Desde a sua fundação, a UVA tem marcadamente assumido a postura de instituição que procura ser 
um braço de formação de profissionais da educação básica, segmento complexo e problemático de 
nossa sociedade, mas sem dúvida de extrema importância ao desenvolvimento do ser humano e, por 
consequência, ao desenvolvimento social e econômico de uma região.

Recentemente, a UVA vem atendendo demandas mais específicas de diversos setores, com especial 
destaque para o setor empresarial, trabalhando, pois, as áreas das ciências sociais aplicadas e de 
tecnologia. A saúde, também é ponto essencial, daí os convênios com hospitais para estágios de seus 
alunos, priorizando-se os equipamentos hospitalares de referência disponíveis em Sobral.

Especial destaque deve ser dado à oferta de uma ampla gama de cursos de pós-graduação lato sensu, 
que capacitam profissionais graduados para situações específicas de trabalho. A UVA oferece cursos 
de pós-graduação lato sensu nas áreas da Educação, Letras, Contabilidade, Administração, Biologia, 
Matemática, Engenharia, Direito, Geografia, História, Educação Física, Pedagogia e Saúde da Família, 
sendo este último um curso que abrange diversas áreas da saúde como: Odontologia, Medicina, Educação 
Física, Enfermagem, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Fisioterapia.
Para atender a todo este espectro de oferta, a UVA está organizada em seis Centros, com 25 cursos de 
nível superior, entre bacharelados, licenciaturas e um curso tecnológico 

Quadro 1: Cursos ofertados por modalidade - Sobral-CE

       Centro de Ciências Humanas (CCH)
Ciência Sociais -  Bacharelado / Licenciatura
História - Licenciatura
Geografia -  Bacharelado / Licenciatura

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)
Administração
Ciências Contábeis
Direito

Centro de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE)
Filosofia - Bacharelado / Licenciatura
Letras Português
Letras Inglês
Pedagogia

 Centro de Ciências da Saúde ( CCS) Educação Física - Bacharelado / Licenciatura
Enfermagem

 Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET)
Engenharia Civil
Tecnologia da Construção de Edifícios
Ciências da Computação
Química  - Bacharelado / Licenciatura
Física
Matemática

Centro de Ciências Biológicas e Agrarias (CCAB) Biologia - Bacharelado / Licenciatura
Zootecnia
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Apensos aos Centros, de acordo com as áreas de conhecimentos respectivas, ofertam-se os cursos de pós-
graduação lato sensu em um total de 16, verificados em janeiro de 2014, a saber: Biodiversidade Vegetal; 
Bioquímica e Biologia Molecular Aplicadas com Ênfase em Saúde, Meio Ambiente e Agropecuária; 
Controladoria e Auditoria Contábil; Gestão Educacional; Gestão de Pessoas; Gestão Financeira; Direito 
do Trabalho e Processual Trabalhista; Direito Constitucional, Psicopedagogia Institucional, Hospitalar 
e Clinica; Saúde da Família; Filosofia da Religião; Língua Portuguesa e Literatura; História do Ceará; 
Desenvolvimento com o Meio Ambiente e Ensino de Matemática.

Ainda, na modalidade stricto sensu, a UVA oferece três cursos de mestrado, recomendados pela CAPES, 
conforme quadro abaixo: 
Quadro 2: Cursos Pós Graduação Stricto Sensu  - Sobral-CE

CENTRO CURSO LINHAS DE PESQUISA
CCAB Mestrado Acadêmico em Zootecnia Produção e Nutrição de Ruminantes, Produção 

e Nutrição de não Ruminantes, Forragicultura 
e Pastagens e Reprodução e Melhoramento 
Genético Animal.

CCS Mestrado Profissional em Saúde da 
Família

Promoção da Saúde, Atenção e Gestão do 
Cuidado em Saúde e Educação na Saúde.

CCH Mestrado Acadêmico em Geografia Análise ambiental e Estudos Integrados da 
Natureza e Dinâmica Territorial: campo e cidade

 O Mestrado Acadêmico em Zootecnia, objetiva produzir e incentivar a investigação científica de forma 
articulada com o ensino e a extensão, visando à capacitação profissional na área de Zootecnia para o 
magistério superior e à pesquisa, qualificando e habilitando profissionais, na teoria e na prática, para o 
desenvolvimento de projetos e tecnologias, que visem solucionar problemas demandados pela produção 
animal, especialmente na região Nordeste do Brasil. 

O Curso de Mestrado Acadêmico em Geografia (MAG) da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), foi aprovado pela CAPES em março de 2011. O Mestrado em Geografia tem como objetivo 
principal a formação de profissionais para atuarem no planejamento, assessoria de projetos junto aos 
movimentos sociais, criação de políticas públicas, desenvolvimento de pesquisas acerca da realidade 
dos municípios do Nordeste Brasileiro. De modo mais específico, visa realizar pesquisas que levem à 
ampliação do conhecimento geográfico e subsidiem as atividades de planejamento e gestão na região 
do semiárido nordestino, bem como formar profissionais especializados capazes de contribuírem, para 
o desenvolvimento regional, assim como promover a articulação das atividades de pesquisa com a 
Educação Básica, de Graduação e Pós-Graduação.
Com a finalidade de fomentar a pesquisa e o ensino da Saúde da Família e temas correlatos na Região 
Nordeste foi criada a Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família – RENASF, em julho de 2009, 
com a participação de instituições dos estados do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Maranhão e da Fundação Oswaldo Cruz. 
O Curso de Mestrado Profissional em Saúde da Família (MPSF) da Rede Nordeste de Formação em 
Saúde da Família – RENASF, é oferecido de forma descentralizada, a qual é composta por Instituições 
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Nucleadoras, Instituições Colaboradoras e Instituições Consorciadas. As Instituições Nucleadoras são 
aquelas responsáveis pela oferta das atividades de ensino-aprendizagem, pela gestão acadêmica e pela 
certificação. A UVA é uma das seis instituições que sem configuram como instituição nucleadora.

5.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Universidade Estadual Vale do Acaraú, apenas por sua atividade acadêmica propriamente dita, já 
desempenha papel social de alta relevância. A inserção regional de uma Universidade como a UVA tem 
demonstrado, sem sofismas, que sua presença é alavancadora de desenvolvimento social e econômico 
expressivos na sua região de influência imediata. Além disso, a Universidade conta com o Programa 
Bolsa Universidade, o Auxílio Alimentação, a Isenção de Taxa de Inscrição para o Vestibular e no início 
de  2014 implantou o Programa Auxílio Moradia.

O Programa Bolsa Universidade foi criado em 2005  e tem por objetivo proporcionar aos discentes 
socioeconomicamente carentes, condições financeiras que lhes possibilitem concluir sua formação 
acadêmica, além de possibilitar situações práticas de aprendizagem profissional em estágio em setores 
acadêmicos diversos como: monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, dentre outros.
O Programa Auxílio Alimentação foi instituído em 2012, com o objetivo de contribuir para a permanência 
e promoção da inclusão social dos alunos dos cursos de graduação que se encontram em situação 
de fragilidade socioeconômica. O Auxílio é concedido em forma pecuniária ao aluno que tenha sido 
selecionado em Processo Seletivo, correspondendo somente ao período letivo.
A universidade concede isenção e descontos nos pagamentos da taxa de inscrição em processo seletivo, 
objetivando classificar candidatos a cursos de graduação, em sua Sede, para alunos que tenham cursado 
o ensino médio regular em escola da rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal), de 
funcionamento regular no Estado do Ceará. Esta ação, dentre outras, tem possibilitado que cerca de 
60,0% de suas vagas sejam ocupadas por este público.
O Programa Auxílio Moradia foi instituído em 2014, com o objetivo de contribuir para a permanência e 
promoção da inclusão social dos alunos dos cursos de graduação que não possuem residência em Sobral 
e se encontram em situação de fragilidade socioeconômica. O Auxílio é concedido em forma pecuniária 
ao aluno que tenha sido selecionado em Processo Seletivo, correspondendo somente ao período letivo.
Através do Programa Institucional de Iniciação Cientifica, a UVA promove o desenvolvimento do 
pensamento científico e iniciação à pesquisa, de estudantes de graduação do ensino superior. A iniciação 
científica se constitui em um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa 
científica desde cedo, em contato direto com a atividade científica. O programa oferece bolsas de 
pesquisas oriundas da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FUNCAP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e do Programa 
Bolsa Universidade - PBU/UVA.

Visando intensificar a cooperação entre corpo docente e discente, além de oferecer ao aluno de graduação 
a oportunidade de se preparar para as atividades de ensino a UVA oferece sob a gerência da Pró-reitoria 
de Graduação (PROGRAD) o programa de monitoria voluntária.

O Programa de Bolsa de Extensão é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão 
universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões. 
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O programa favorece o estudante da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, dando-lhe 
oportunidade de articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão, estimulando o desenvolvimento 
social e o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da 
educação superior. Pelo contato direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas. Estas 
ações contribuem para a formação e profissionalização acadêmica.
A partir destes e de outros programas, a UVA aprofunda o seu papel social, indo ao encontro dos mais 
necessitados, sem deixar de privilegiar o talento e o esforço individual dos alunos, ao mesmo tempo que 
trabalha o lado comunitário em sentido mais amplo, atuando corretivamente em segmentos sociais não 
alcançados por ações específicas do poder público. 

5.5. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) tem sua Organização Institucional definida no seu 
Estatuto, seguindo os princípios estabelecidos no seu art. 37, abaixo apresentado:

A Universidade, na sua organização, obedece aos seguintes princípios:

1. Unidade patrimonial e administrativa;

2. Estrutura orgânica, com base em coordenadorias de área de conhecimento ou departamentos 
reunidos em centros;

3. Racionalidade organizacional, com plena utilização de recursos humanos e materiais;

4. Universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais humanas, estudadas em si 
mesmas ou em razão de ulteriores aplicações e de uma ou mais áreas técnico-profissionais;

5. Flexibilidade de métodos e critérios, consideradas as diferenças individuais dos alunos, 
as peculiaridades regionais e as possibilidades de combinações dos conhecimentos para novos cursos e 
programas de pesquisa e extensão.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) ingressou em um processo gradual de reorganização 
desde 07 de julho de 2005 quando foi publicado seu Estatuto, mediante Decreto N. 27.828 de 04 de julho 
de 2005. Através dele foi fixado o número de 10 (dez) Pró-Reitorias, a saber: Pró-reitoria de Planejamento, 
Pró-reitoria de Administração, Pró-reitoria de Graduação, Pró-reitoria de Campi Avançado, Pró-reitoria 
de Cursos Sequenciais, Pró-reitoria de Educação Continuada, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-
reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, Pró-reitoria de Extensão e Desenvolvimento Municipal e Pró-reitoria 
de Assuntos Culturais e Desenvolvimento Humano. Atualmente a Pró-Reitoria de Assuntos Culturais e 
Desenvolvimento Municipal foi absorvida pela Pró-Reitoria de Extensão, pelo fato de a cultura ser uma 
atividade de extensão, como preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 
43, inciso VII, e foram extintas as Pró-Reitorias de Campi Avançado e de Cursos Sequênciais. 

O novo Estatuto também atendeu a demanda de criação de novos cursos de graduação e sua organização 
em centros, de forma que foram criados mais quatro (4) centros, passando-se de seis (6) para dez (10) 
centros. Foram criados os Centros de Ciências Biológicas e Agrárias; Filosofia e Religião; Centro de 
Ciências Exatas e Tecnologia e Jurídica. Atualmente, o curso de Direito foi absorvido pelo Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e os cursos de Filosofia, Pedagogia e Letras Português e Letras 
Inglês passaram a formar um único centro, o Centro de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE). Deste 
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forma, a Universidade possui em 2014, 6 (seis) Centros, a saber: Centro de Filosofia, Letras e Educação 
(CENFLE); Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); Centro de Ciências Exatas e Tecnologia 
(CCET); Centro de Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB); Centro de Ciências de Saúde (CCS) e Centro 
de Ciências Humanas (CCH). 

5.5.1  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A estrutura organizacional da UVA é composta pelos seguintes órgãos:

- Órgãos de Deliberação Superior;

- Órgãos de Direção Superior;

- Órgãos de Assessoramento e Representação Judicial;

- Órgãos de Coordenação Programática;

- Órgãos de Execução Programática, e 

- Órgãos de Execução Instrumental. 

Para cumprimento de seus objetivos e finalidades, a administração da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú (UVA) é feita por seus órgãos colegiados deliberativos e por seus órgãos executivos, nos níveis 
da administração básica e setorial, em que se desdobra a sua estrutura organizacional, objetivando a 
integração e a articulação dos diversos órgãos situados em cada nível.

5.5.1.1ORGANOGRAMA

O organograma representa a estrutura de poder, sendo complementado com o estabelecimento das funções 
desempenhadas por cada cargo. Realizou-se o detalhamento das funções até o nível de coordenação para 
as pró reitorias.

A administração da UVA é feita em linha direta pelo Reitor, o Diretor de Centro e o Pró Reitor de 
Administração. A pedagogia da formação profissional é realizada pelo Coordenador de Curso e pelos Pró 
Reitores de Graduação, Pós Graduação e Extensão. O apoio às atividades estudantis fica no encargo da 
Pró Reitoria de Assuntos Estudantis e, na coordenação geral, a Pró Reitoria de Planejamento. A seguir a 
representação gráfica do organograma: 
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5.5.1.2. ORGÃOS COLEGIADOS

A UVA, em sua organização, conta com quatro (4) órgãos colegiados: Conselho Universitário 
(CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), Conselho de Centro (CONCENTRO) 
e Coordenadoria de Curso, sendo os dois primeiros órgãos de Deliberação Superior. Os docentes, de 
acordo com o parágrafo único do art. 38 do Estatuto da UVA, ocupam 70% (setenta por cento) dos 
assentos nos órgãos colegiados, inclusive dos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias 
e regimentais, bem como da escolha dos dirigentes nos termos do parágrafo único do art. 56 da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB).

A) CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI

O CONSUNI, órgão máximo da universidade, tem como atribuições deliberar sobre todos os assuntos 
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que envolvam a administração, finanças e cumprimento da missão da UVA, fiscalizar o cumprimento das 
deliberações e a administração do Reitor e de seus auxiliares, responder às consultas da sociedade e da 
comunidade universitária.

As competências do CONSUNI são dadas pelo art. 40 do Estatuto, que diz: Compete ao Conselho 
Universitário:

I. Exercer a jurisdição superior da Universidade em matéria de administração e de gestão 
universitária;

II. Estabelecer a política geral de ação universitária e homologar a aprovação do Plano Anual 
de Atividades da Instituição;

III. Aprovar seu próprio Regimento, as alterações deste Estatuto e do Regimento Geral, bem 
como os demais Regimentos dos Órgãos da Instituição;

IV. Decidir, em grau de recurso, acerca de atos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

V. Compor, juntamente com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o Conselho 
Diretor, o Colégio Eleitoral Especial, destinado a constituir as listas tríplices para escolha de Reitor e de 
Vice-Reitor;

VI. Homologar, em reunião conjunta com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 
indicação de Pró-Reitores;

VII. Decidir, após inquérito administrativo, acerca de intervenção em qualquer Centro, bem 
como destituição de Diretores e Vice-Diretores do Centro;

VIII. Deliberar sobre suspensão temporária, total ou parcial, do funcionamento da Universidade, 
propondo a medida à aprovação do Conselho Diretor;

IX. Deliberar acerca da concessão de título de Professor Emérito, Professor Honoris Causa, 
Doutor Honoris Causa e da Medalha de Mérito;

X. Homologar a criação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de novos cursos de 
graduação, pós-graduação e outros;

XI. Homologar o resultado dos concursos para provimento de cargo de magistério, aprovado 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

XII. Baixar resolução disciplinando a realização de eleições no âmbito do corpo docente e 
também do corpo discente, quando os pleitos tiverem conexa finalidade;

XIII. Deliberar, originariamente ou, em grau de recurso, sobre qualquer matéria da área de sua 
competência não prevista neste Estatuto, no Regimento Geral e nos demais Regimentos da Instituição;

XIV. Decidir, após apreciação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, sobre a criação 
de novos cursos de graduação, pós-graduação e outros;

XV. Opinar sobre participação da Universidade em programas de cooperação com entidades 
nacionais e estrangeiras, oficiais ou particulares;

XVI. Manifestar-se sobre a modificação do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade, 
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em matéria compreendida no âmbito de sua competência e submetê-lo à deliberação do Conselho 
Universitário.

B) CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE

O CEPE é o órgão da administração superior da UVA com atribuições de deliberar em matéria de ensino, 
pesquisa e extensão e, ainda, responder às consultas da sociedade e da comunidade nestas áreas.

As competências do CEPE são definidas no art. 42 do Estatuto, constando de: 

I. Superintender e coordenar, em nível superior, as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 
e extensão;

II. Elaborar e aprovar seu próprio Regimento e enviá-lo para homologação do Conselho 
Universitário;

III. Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre concurso vestibular, currículos 
e programas, matrícula, transferência, avaliação de rendimento escolar, revalidação de diplomas 
estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam 
no âmbito de sua competência;

IV. Aprovar os planos de novos cursos de graduação, pós-graduação e outros;

V. Aprovar os planos de curso de especialização e aperfeiçoamento e de outros de igual nível;

VI. Emitir parecer em matéria de sua competência;

VII. Decidir sobre propostas, indicações ou representações de interesse da Universidade, em 
assuntos de sua esfera de ação;

VIII. Exercer atividades de fiscalização e adotar ou propor, conforme o caso, medidas de 
natureza preventiva ou repressiva, que estejam no âmbito de suas atribuições;

IX. Conhecer e julgar recursos contra atos do Reitor, em matéria de sua competência;

X. Deliberar, originariamente, ou em grau de recurso, sobre qualquer outra matéria de sua esfera 
de competência, não prevista no Estatuto, no Regimento Geral ou nos demais Regimentos;

XI. Apreciar os vetos do Reitor a decisões do próprio Conselho;

XII. Compor, juntamente com o Conselho Universitário e o Conselho Diretor, o Colégio 
Eleitoral Especial, destinado a constituir as listas tríplices para escolha do Reitor e do Vice-Reitor;

XIII. Opinar sobre remoção de membros do corpo docente;

XIV. Estabelecer os critérios para aplicação dos regimes de trabalho do pessoal docente, 
abrangendo as modalidades de 20 (vinte) e de 40 (quarenta) horas semanais de atividades e de dedicação 
exclusiva.

 

1. C) CONSELHO DE CENTRO – CONCENTRO

É o órgão colegiado de coordenação programática com atribuições de natureza consultiva, deliberativa 
e de coordenação, em matéria administrativa, didático-pedagógica e disciplinar.
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As competências do CONCENTRO são definidas no art. 58 do Estatuto da UVA, constando de: 

a. Funcionar como órgão deliberativo do Centro e como órgão consultivo da respectiva Diretoria, 
em todos os assuntos de sua competência;

b. Aprovar ou reformar o Regimento do Centro, submetendo-o, em seguida, à deliberação do 
Conselho Universitário;

c. Exercer todas as atribuições a ele conferidas pelo Regimento Geral da Universidade, em matéria 
de pessoal docente, discente e técnico-administrativo;

d. Aprovar, sujeito à homologação do Conselho Universitário, o afastamento de professores para 
lecionarem em outras instituições de ensino superior, mantidas pelo Governo Estadual;

e. Aprovar, sujeito à homologação do Conselho Universitário, a transferência para o respectivo 
Centro, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pelo Estado;

f. Pronunciar-se, à vista de parecer da Coordenação do curso, acerca do afastamento de docentes 
para seguir curso de pós-graduação stricto sensu e lato sensu e curso ou estágio de aperfeiçoamento e de 
especialização;

g. Propor ao Conselho Universitário, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos seus membros, medida 
disciplinar de afastamento ou destituição do Diretor do Centro;

h. Homologar ato da Coordenação do Curso, relativo à medida disciplinar de afastamento ou 
destituição do respectivo Coordenador;

i. Exercer, na área da Administração Escolar, as atribuições de fiscalização e adotar ou propor, 
conforme o caso, medidas de natureza preventiva ou corretiva, que estejam no âmbito de sua competência;

j. Julgar recursos contra atos do Diretor, dos Coordenadores de Curso do Centro;

k. Supervisionar e coordenar, na área da Administração Escolar, as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão;

l. Fixar, ouvidas as unidades interessadas, o número de vagas para matrícula nas disciplinas de 
curso que esteja sob a coordenação do Centro;

m. Baixar normas fixando os limites de créditos ou de disciplinas em que o aluno poderá inscrever-
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se, por período letivo;

n. Propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação do Curso, a sua 
transformação ou supressão;

o. Apreciar, depois de aprovada no âmbito do Colegiado do Curso, a realização dos cursos de 
especialização e aperfeiçoamento, para posterior encaminhamento do assunto ao Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão;

p. Homologar os projetos de pesquisa e os cursos e atividades de extensão, aprovados no âmbito das 
Coordenações dos Cursos;

q. Criar mecanismos de apoio e controle que assegurem às Coordenações dos Cursos de Graduação 
do Centro desenvolver, harmônica e eficientemente, as atividades curriculares planejadas;

r. Propor ao Conselho Universitário a concessão de título de Professor Emérito e de Professor 
Honoris Causa;

s. Exercer as demais atribuições que, de maneira explicita ou implícita, se incluam no âmbito de sua 
competência.

D) CORDENADORIA DE CURSO 

É o órgão colegiado de coordenação programática com atribuições de natureza consultiva, deliberativa 
e de coordenação, em matéria didático-pedagógica e administrativa. A Coordenação de cada curso de 
graduação ou de pós-graduação, será exercida por um Coordenador. 

O art. 70 especifica que o Colegiado da Coordenação de curso deverá ser constituído, no mínimo, por 
quinze docentes.

As competências da Coordenação estão nos artigos 68 e 72 do Estatuto da UVA, constando de: 

- Funcionar como órgão deliberativo do Curso e como órgão consultivo da respectiva Coordenadoria, 
em todos os assuntos de sua competência;

- Analisar as propostas de organização curricular, estabelecendo elenco, conteúdo e seqüência das 
disciplinas, com os respectivos créditos, decidindo sobre sua aprovação;

- Discutir e aprovar as listas de ofertas das disciplinas do Curso;
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- Deliberar sobre as diretrizes de natureza didático-pedagógica, necessárias ao planejamento e ao 
desenvolvimento integrado das atividades curriculares;

- Analisar e deliberar sobre os planos das atividades a serem desenvolvidas em cada período letivo;

- Opinar, para decisão do Diretor do Centro, sobre jubilação ou desligamento de aluno.

5.5.1.3. ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

A UVA, em sua organização, conta com um dirigente máximo, que é o Reitor, comandando, atualmente, 
7 (sete) Pró-Reitorias, dirigindo as áreas administrativas que compõem a Universidade, e os 6 (seis) 
Centros.

A) REITORIA

De acordo com o Art. 48 do Estatuto compete à Reitoria coordenar, fiscalizar e superintender as atividades 
da Universidade, no âmbito geral.

O Art. 49 do Estatuto apresenta as atribuições do Reitor: 

I. Apresentar ao Conselho Diretor, até 30 de setembro de cada ano, a proposta orçamentária 
para o exercício seguinte, acompanhada do Orçamento Analítico;

II. Exercer, como dirigente máximo da Universidade, a gestão econômica e financeira da 
instituição;

III. Representar a Universidade em Juízo ou fora dele;

IV. Coordenar, fiscalizar e superintender as atividades universitárias, no âmbito da 
administração superior;

V. Conferir graus e assinar diplomas;

VI. Praticar, no âmbito de sua competência, todos os atos relativos a direitos e deveres de 
pessoal;

VII. Exercer o poder disciplinar na Universidade, de acordo com as disposições deste Estatuto, 
do Regimento Geral e da legislação em vigor, inclusive no que se refere ao corpo discente;

VIII. Aplicar sanções disciplinares;

IX. Assinar os convênios celebrados entre a Universidade e entidade pública ou privada, 
nacional, estrangeira ou internacional;

X. Instituir comissões de caráter temporário ou permanente, para estudo ou trabalho 
específico;

XI. Propor a quem de direito a reformulação do Orçamento Anual da Universidade e decidir 
sobre a necessidade de modificações no Orçamento Analítico;

XII. Propor ao Conselho Universitário, quando julgar conveniente e necessário, estudos para 
reformular ou emendar o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade;

XIII. Presidir o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
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XIV. Vetar resoluções e decisões dos órgãos da Universidade e baixar atos de natureza normativa;

XV. Manter a ordem e a disciplina no âmbito da sua jurisdição;

XVI. Apresentar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 20 de março do ano seguinte, o 
Balanço Geral das atividades financeiras do exercício anterior;

XVII. Resolver os casos omissos neste Estatuto, no Regimento Geral e nos demais Regimentos 
da UVA, e tomar, em casos excepcionais, decisões ad referendum do Conselho Diretor, do Conselho 
Universitário ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme a natureza do assunto, para 
aprová-las.

São atribuições do Vice-Reitor, além da referida no caput do Art. 45 do Estatuto, executar atribuições 
específicas por delegação do Reitor.

A composição da Reitoria, conforme o art. 45 do Estatuto da UVA, que é o órgão máximo de direção da 
Universidade, é exercido pelo Reitor e, na falta ou impedimento deste, pelo Vice-Reitor, nomeados pelo 
Governador do Estado, dentre os nomes integrantes das listas tríplices preparadas pelo Colégio Eleitoral 
Especial, constituído pelos membros do Conselho Diretor, Conselho Universitário e Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, em reunião conjunta. Poderão integrar as listas tríplices para Reitor e Vice-Reitor 
os docentes em exercício na Universidade, integrantes do seu quadro de pessoal ou a ela cedidos com 
mais de 3 (três) anos de atividade na Instituição. O Colegiado que escolhe o Reitor e o Vice-Reitor 
será constituído dos diferentes segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observando-se o 
mínimo de 70% de membro do corpo docente no total da sua composição, conforme Lei nº 9.192 de 21 
de dezembro de 1995. O mandato do Reitor e do Vice-Reitor, conforme o art. 46 do Estatuto da UVA é 
de quatro (4) anos, sendo permitida uma única recondução ao mesmo cargo. O processo de elaboração 
das listas tríplices para escolha do Reitor e do Vice-Reitor é conduzido na conformidade do que dispõe 
o Regimento Geral.

B) PRÓ-REITORIAS 

As Pró-Reitorias são órgãos de apoio direto à Reitoria e a ela vinculados, cujos titulares serão nomeados, 
em comissão, pelo Reitor. O funcionamento e as atribuições de cada Pró-Reitoria são definidos em 
instrução normativa, geral ou específica, baixada pelo Reitor. 

Compete a cada Pró-Reitoria administrar sub-áreas constantes das atribuições administrativas e 
pedagógicas do Reitor. As atribuições de cada Pró-Reitor são especificadas a seguir:

 - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

I. Planejar novos cursos e disciplinas;

II. Implantar os cursos aprovados na sede e nas Unidades de Extensão;

III. Promover a avaliação pedagógica dos cursos em conjunto com cada Coordenação de 
Curso;

IV. Promover a avaliação semestral dos docentes;
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V. Controlar a oferta semestral de disciplinas em cada curso, de acordo com cada PPC;

VI. Matricular os discentes nas disciplinas e registrar notas e freqüência;

VII. Emitir diplomas e registrá-los. 

- PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

 I. Analisar a viabilidade dos projetos de pesquisa propostos pelos docentes, aprovando  os que 
estão em consenso com a missão da UVA;

I. Manter permanente contato com as organizações públicas estaduais e federais de 
financiamento à pesquisa e pós-graduação;

II. Planejar novos cursos de pós-graduação stricto sensu;

III. Estruturar e Implantar os cursos aprovados;

IV. Promover a seleção de alunos e matriculá-los;

V.  Controlar a oferta semestral de disciplinas, registrar as notas e frequência;

VI. Programar as bancas de defesa das dissertações e teses, cuidando de sua logística;

VII. Emitir diplomas e registrá-los.

- PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

I. Planejar as atividades de extensão curriculares ou não;

II. Planejar cursos de extensão de curta duração;

III. Matricular alunos e controlar notas e frequência;

IV. Emitir certificados e registrá-los;

V. Coordenar as atividades do Museu Dom José;

VI. Administrar o Memorial do Ensino Superior de Sobral.

- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

I. Reconhecer os discentes carentes concedendo-lhes os benefícios previstos;

II. Elaborar convênios com empresas pública e particulares;

III. Controlar estágios curriculares;

IV. Controlar estágios remunerados;

V. Conceder bolsas de trabalho aos discentes carentes;
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VI. Prestar assistência aos alunos oriundos de outros municípios.

- PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

I. Promover o recrutamento, seleção e treinamento dos docentes e pessoal técnico de apoio;

II. Registrar as atividades do pessoal e controlar os pagamentos de salários e encargos; 

III. Cadastrar fornecedores e selecioná-los;

IV. Efetuar as compras de materiais e serviços;

V. Promover o tombamento dos bens constantes do ativo imobilizado e controlar sua 
movimentação;

VI. Controlar o almoxarifado promovendo as entregas de requisições e reposição de estoques;

VII. Controlar as contas a pagar e a receber;

VIII. Efetuar os serviços de tesouraria, controlando saldos bancários e efetuando pagamentos e 
recebimentos;

IX. Fornecer dados para a elaboração do orçamento e fluxo de caixa;

X. Controlar a frota de veículos;

XI. Coordenar o trabalho dos motoristas, atendendo as solicitações de transporte de passageiros 
e carga;

XII. Coordenar os serviços de conservação e limpeza;

XIII. Coordenar a manutenção de equipamentos e edificações;

XIV. Controlar a segurança patrimonial e pessoal, e os serviços de vigilância.

- PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

I. Assessorar a Administração Superior no processo de decisão e planejamento global da 
Universidade;

II. Coordenar, orientar e controlar a compatibilização e o desenvolvimento das metas 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional;

III. Fixar as diretrizes e desenvolver as atividades de planejamento e desenvolvimento da 
UVA;

IV. Coordenar a elaboração do Plano Plurianual, orçamento anual e do fluxo de caixa;

V. Coordenar processos de estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho 
institucional; 

VI. Coordenar, orientar e controlar a programação e execução orçamentária;

VII. Coordenar, orientar e controlar o processo de informações estatísticas;

VIII. Promover a articulação institucional com Órgãos do Governo Estadual, Federal e 
Municipais, e a comunidade acadêmica.
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- PRÓ-REITORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

I. Planejar a oferta de novos cursos de especialização lato sensu;

II. Analisar os projetos pedagógicos de novos cursos na sede e fora dela;

III. Matricular os alunos e controlar as notas e frequência;

IV. Promover a articulação com as entidades que apoiam os cursos fora de sede;

V. Promover a avaliação in situ das instalações, biblioteca e docentes dos cursos em atividade, 
antes da liberação e durante a execução;

VI. Emitir certificados e registrá-los.

C) ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

São os órgãos encarregados de executar as tarefas administrativas e pedagógicas planejadas pelos órgãos 
de administração superior.

 - DIRETORIA DE CENTRO

Definem-se os Centros como órgãos encarregados da realização simultânea do ensino, da pesquisa e da 
extensão, nos respectivos campos de estudo. Integram a UVA os centros de Ciências Humanas (CCH);  
Ciências Sociais Aplicadas (CCSA);  Filosofia, Letras e Educação (CENFLE); Ciências da Saúde (CCS), 
Ciências Exatas e Tecnologia (CCET), e Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB).  

A Diretoria de cada Centro será exercida pelo Diretor, que será substituído, em suas faltas ou impedimentos, 
pelo Vice-Diretor, ambos nomeados, em comissão, pelo Presidente, para um mandato de 4 (quatro) anos, 
permitida uma única recondução.

Compete ao Diretor de Centro:

I. Administrar e representar o Centro;

II. Dar posse aos Coordenadores de Curso;

III. Decidir, ouvida a Coordenação interessada, sobre jubilação de alunos;

IV. Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Centro;

V. Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos Colegiados Superiores da Universidade, bem 
como as instruções e determinações do Reitor;

VI. Executar as disposições deste Estatuto e do Regimento Geral, no que for aplicável ao 
Centro.
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- COORDENAÇÃO DE CURSO

Cada Curso tem um Coordenador e um Sub-Coordenador que o substituirá em suas faltas ou impedimentos, 
para mandato de dois anos, permitida apenas uma recondução imediata.

O Coordenador de Curso tem as seguintes atribuições:

I. Convocar e presidir as reuniões do Colegiado da Coordenação;

II. Administrar e representar o Curso;

III. Submeter, na época devida, à consideração do Conselho de Centro os planos das atividades 
a serem desenvolvidas em cada período letivo;

IV. Fiscalizar a frequência dos docentes e do pessoal técnico-administrativo lotado no Curso, 
comunicando-a em tempo hábil, ao setor competente;

V. Fiscalizar a observância do regime escolar no âmbito do Curso e o cumprimento dos 
programas de ensino;

VI. Coordenar, no plano executivo, os cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão, 
bem como os projetos de pesquisa de responsabilidade do Curso;

VII. Cumprir as disposições do Estatuto da UVA, do Regimento Geral e as deliberações do 
Colegiado do Curso e dos órgãos da Administração Superior da Universidade;

VIII. Decidir, com o Colegiado em caso de urgência, sobre matéria da competência da 
Coordenação com o colegiado, submetendo o seu ato à apreciação deste, na primeira reunião subseqüente;

IX. Assinar com o Diretor do Centro, os Certificados dos Cursos de Especialização, bem 
como os de disciplinas isoladas, da responsabilidade da Coordenação;

X. Cumprir as instruções do coordenador do curso, desde que homologadas pelo Diretor do 
Centro.

5.5.2 ESTRUTURA  FÍSICA 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) é sediada na cidade de Sobral, interior do Ceará, 
encravada em uma área total de 19,7 hectares, com área construída de 36.517 m2.

A Universidade é dotada de 4 Campi em Sobral: Betânia, Derby, Cidao e Junco, projetados para atender 
aos requisitos de um moderno estabelecimento de ensino e adequados para atividades e programas 
curriculares e, também, de Unidades de Extensão localizados em diversos municípios cearenses.

Para as atividades correntes e extracurriculares, a Universidade dispõe de 17 blocos de salas de aula, 
laboratórios especializados e devidamente equipados, laboratórios de informática, assim como atelieres 
e anfiteatros para a programação de palestras e debates.

As edificações da Universidade relativas à pesquisa e leitura são compostas por 4 bibliotecas, sendo 1 
(uma) central e 3 (três) setoriais situadas nos Campi em Sobral, com espaços subdivididos em áreas de 
estudo em grupo, sala de leitura e sala de multimídia.
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Para as atividades de educação física e esportes, a UVA dispõe de uma academia de ginástica, quadra 
coberta, para atividades poli esportivas e campo de futebol, assim como piscina.

5.5.2.1. SALAS DE AULA

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) dispõe de 205 salas de aulas, com área aproximada 
total 10.000 m2. Estas salas podem atender até 9.848 discentes /turno, são dotadas de recursos didáticos 
e mobiliários adequado, atendendo aos padrões exigidos quanto a dimensões, luminosidade, acústica e 
ventilação.

As salas de aulas possuem tamanhos variados com dimensão entre 42,57 m2 (metros quadrados) e 108,91 
m2 (metros quadrados), nunca ultrapassando em números de alunos o limite para a correta didática das 
disciplinas.

5.5.2.2. BIBLIOTECAS

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) é formado pela Biblioteca 
Central (Campus da Betânia), e das Bibliotecas Setoriais do Centro de Ciências da Saúde (Campus 
Derby), do Centro de Ciências Humanas (Campus Junco), Centro de Ciências Exatas (Campus Cidao). A 
Biblioteca Central da UVA possui uma área construída de 437,20 m2, com áreas destinadas para leitura, 
estudo em grupo e sala de multimídia. Merece destaque a climatização já realizada em todas as bibliotecas 
do Sistema, proporcionando mais conforto aos alunos e demais usuários. 

A atualização do acervo vem sendo feita através de doações do Instituto de apoio à UVA, e encontram-se 
programados recursos orçamentários do Tesouro Estadual no Plano Plurianual e Orçamento Anual para 
a aquisição de livros. Nos últimos três anos – 2011, 2012 e 2013 – foram investidos pela UVA, mediante 
Recursos Próprios e do Tesouro Estadual, R$ 322.611,69 (trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e onze 
reais e sessenta e nove centavos). Está programado para 2014, via MAPP, o valor de R$ 206.478,02 
(duzentos e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dois centavos) para compra de livros e periódicos.

As Bibliotecas, já referidas, dispõem de um acervo de 33.638 títulos entre livros e periódicos.  A atualização 
do acervo do Sistema de Bibliotecas objetiva superar as deficiências qualitativas e o dimensionamento 
quantitativo, considerando, entre outros aspectos, a idade das publicações, por assunto, a bibliografia 
básica recomendada pelas disciplinas das diversas áreas de conhecimento, o número de matrículas nas 
disciplinas/cursos, número de professores por área de conhecimento, quantidade de consultas e empréstimos 
efetuados e, ainda, os recursos orçamentários disponíveis. Sua atualização é feita constantemente através 
de doações dos Institutos de apoio à UVA de programas de recursos orçamentários do Tesouro Estadual 
no Plano Plurianual e Orçamento Anual.

O acervo bibliográfico do Sistema de Bibliotecas da UVA é de livre acesso a qualquer pessoa, através de 
consulta local, nos horários de funcionamento. No entanto, o empréstimo domiciliar é restrito ao corpo 
docente, discente e funcionários da UVA que podem retirar até três livros, em qualquer uma das bibliotecas 
que compõem o sistema onde eles podem se cadastrar mediante apresentação da documentação exigida. 
Documentos bibliográficos não existentes no Sistema ainda podem ser obtidos através do Programa de 
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Comutação Bibliográfica – COMUT.

A Universidade também oferece ao corpo docente e discente acesso ao Portal de Periódicos da 
CAPES, por meio de um link permanente na página da universidade (www.uvanet.br). 

É possível também o acesso ao Portal Domínio Público, do Ministério da Educação, constituído 
por um acervo de mais de 500 títulos de obras literárias, artísticas e científicas.

 As bibliotecas funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis, nos horários das 8 às 12h e das 
14 às 22h. 

  As bibliotecas oferecem os seguintes serviços:

I. Catálogo do acervo em impresso, para consulta local, e para consulta on line;

II. Comutação bibliográfica - solicitação de artigos de periódicos, teses e documentos existentes em outras 
bibliotecas nacionais e estrangeiras, mediante a cobrança do custo da reprografia e despesas de correio;

III. Normalização bibliográfica – normalização de referências bibliográficas e orientação quanto à apresentação 
de trabalhos científicos;

IV. Reserva da bibliografia usada nos cursos;

V. Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras;

VI. Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;

VII. Acesso à internet por meio da e-teca (biblioteca eletrônica);

VIII. Acesso à internet via wireless;

IX. Capacitação de usuários (presencial);
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X. Pesquisa bibliográfica;

XI. Empréstimo domiciliar aos alunos, professores e funcionários da Universidade.

  A Biblioteca Central realizou, em 2013, através do Cine Biblio a exibição de 25 filmes 
atendendo a um público de 246 pessoas. 

  Em relação às consultas realizadas ao acervo no ano de 2013, por meio do terminal de 
consulta web, foram registrados 238.233 acessos. Na e-teca (biblioteca eletrônica) foram realizadas 8.979 
acessos, sendo que o maior volume de acessos ocorreu no turno da tarde com 5.177 acessos, seguido do 
turno da noite com 2.153 acessos e turno da manhã, com 1.649.

  O acervo é composto por obras raras, livros técnico-científicos, folhetos, periódicos, 
dissertações, teses, obras raras, microfilmes e fitas de vídeos.

TABELA 1 - Acervo das Bibliotecas Central e Setoriais e empréstimos realizados. 2008 a 2013. UVA.

Ano
Acervo 

Empréstimos
Título Exemplares

2008 23.610 45.968 24.637
2009 17497 34837 23.898
2010 25.796 48.509 45.053
2011 22.649 51.256 65.144
2012 26.645 54.276 71.454
2013 33.638 60.567 80.500

FONTE: Biblioteca Central/UVA.

QUADRO 3 - Acervo das Bibliotecas Central e Setoriais por Área do Conhecimento. 2013. UVA.

Área do 
Conhecimento

Livros
Periódicos 
Correntes 
Nacionais

Periódicos 
Não Correntes 

Nacionais

Periódicos 
Não Correntes 
Estrangeiros

Monogra-
fias 

Disserta-
ções e 
Teses

Outros 
Materiais 

Impressos ou 
DigitaisTítulos Volumes Títulos Volumes Títulos Volumes Títulos Volumes

Ciências Exatas e da 
Terra 1.031 3.863 8 122 15 201 2 58 187 24

Ciências Biológicas 517 1.129 6 53 15 16 1 12 2 17
Engenharia e 
Tecnologia 588 1.940 5 11 7 58 0 0 66 20

Ciências da Saúde 2.551 4.862 12 50 34 476 0 0 435 26
Ciências Agrárias 750 1.065 15 222 31 216 0 0 27 68
Ciências Sociais 

Aplicadas 5.523 9.426 58 832 98 811 0 0 452 134

Ciências Humanas 14.714 20.772 36 595 307 3.024 2 41 39 71
Linguística, Letras 

e Artes 5.092 8.381 11 53 46 372 0 0 140 42

Multidisciplinar 276 584 22 416 55 444 0 0 0 60
Total 31.042 52.022 173 2.354 608 5.618 5 111 1.348 462

FONTE: Biblioteca Central/UVA
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5.5.2.3. LABORATÓRIOS

A Universidade possui um conjunto de 75 laboratórios, distribuídos pelos Centros, conforme descrito 
abaixo:

-  Ciências Agrárias e Biológicas:
• Laboratório de Fisiologia Vegetal;
• Laboratório de Biologia Vegetal;
• Laboratório de Biologia Experimental;
• Laboratório de Genética Molecular;
• Laboratório de Zoologia;
• Núcleo de Estudos de Biologia de Insetos – NEBIN; 
• Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais – NEPLAM;
• Laboratório de Microbiologia;
• Laboratório de Bioquímica;
• Herbário Prof. Francisco José de Abreu Matos;
• Laboratório de Paleontologia;
• Laboratório de Anatomia Animal; 
• Laboratório de Pesquisa com Abelhas e Polinização; 
• Laboratório de Nutrição Animal (Fazenda Experimental); 
• Laboratório de Tecnologia de Produtos Agropecuários; 
• Laboratório de  Forragicultura (Fazenda Experimental);
• Laboratório Galpão Experimental de Frango de Corte (Fazenda Experimental);
• Laboratório Galpão Experimental de Galinhas Poedeiras (Fazenda Experimental);
• Laboratório Núcleo de Pesquisa em Pequenos Ruminantes (Fazenda Experimental).

- Ciências Exatas e Tecnologia
• Laboratório de Informática I (Ciências da Computação);
• Laboratório de Informática II (Ciências da Computação);
• Laboratório de Informática (Física);
• Laboratório de Ensino da Matemática – LEMA;
• Laboratório de Informática – LIMA
• Laboratório de Estatística e Matemática Aplicada – LEMAP;
• Laboratório Didático I;
• Laboratório Didático II;
• Laboratório de Espectroscopia;
• Laboratório de Instalações Elétricas Prediais;
• Laboratório de Materiais de Construção;
• Laboratório de Mecânica dos Solos;
• Laboratório de Informática (Engenharia Civil/ Tec. da Construção de Edifícios);
• Laboratório de Química Geral e Inorgânica;
• Laboratório de Físico-Química e Química Orgânica;
• Laboratório de Pesquisa em Polímetros;



32

• Laboratório Capela das Ciências;
• Laboratório de Química dos Produtos Naturais;
• Laboratório de Química Analítica Aplicada;
• Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ensino de Ciências – NEPEC;
• Laboratório de Cromatografia e Espectrometria – LACRE.

- Ciências Sociais Aplicadas
• Laboratório de Informática (Administração);
• Laboratório de Catalogação de TCC do Curso de Administração da UVA;
• Laboratório de Informática (Contábeis);
• Laboratório de Experimento Contábil Dr. José Euclides Ferreira Gomes Junior;
• Núcleo de Práticas Jurídicas.

- Ciências Humanas
• Laboratório de Memórias e Práticas Cotidianas – LABOME
• Núcleo de Prática de Ensino de Sociologia – NUPES
• Núcleo de Documentação História – NEDHIS
• Laboratório de Ensino e Aprendizagem em História - LEAH
• Laboratório de Ensino de Geografia - LEGEO
• Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais - NEURB
• Laboratório de Estudos Ambientais - LEA
• Laboratório de Geografia Agrária
• Laboratório de Cartografia
• Museu de Minerais e Rochas
• Laboratório de Pedologia e Processos Erosivos - LAPPEGEO
• Laboratório de Geoprocessamento
• Laboratório de Informática (Ciências Sociais/Geografia/História)

- Ciências da Saúde
• Laboratório de Enfermagem; 
• Laboratório Virtual de Anatomia/Citologia/Embriologia/Histologia;
• Laboratório de Bioquímica/Fisiologia/Farmacologia;
• Laboratório de Informática;
• Laboratório e Microbiologia/Imunologia/Parasitologia;
• Ginásio Coberto Poliesportivo;
• Campo de Futebol;
• Pista de Atletismo;
• Laboratório de Fisiologia do Esforço;
• Academia de Ginástica de Sobral – AGIS: Sala de musculação, Sala de ginástica; Piscina 
semiolímpica;
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- Ciências de Filosofia, Letras e Educação
• Laboratório de Filosofia - LEFIL
• Laboratório de Línguas - LALI
• Laboratório para Tratamento de Fontes para a História e Memória Social da Educação e  Cultura na 
Região Norte do ceará: Identificação, Catalogação e Publicação - LABFONTES
• Laboratório de Docência, Ensino e Currículo - LADEC
• Laboratório de Estudos da Política - LEPOL
• Laboratório Trabalho, Educação e Desenvolvimento – LATED
• Laboratório de Estudos em Cultura e Art`educação – LECA

Dentre os equipamentos laboratoriais destacam-se: 
- A Fazenda Experimental da UVA, está vinculada ao Centro de Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB), 
localizada a 10 km do centro de Sobral - CE, com uma área de 100 hectares constitui um laboratório 
interdisciplinar e multiusuário, possui investimentos consideráveis em infraestrutura de ensino (graduação 
e pós-graduação), de pesquisa e extensão para atender aos anseios da comunidade acadêmica e da 
sociedade, no que se refere à produção animal no semiárido nordestino. 
- O Laboratório de Física da Atmosfera/Estação Meteorológica Digital monitora as condições atmosféricas 
das regiões norte e noroeste do Estado do Ceará, através de duas Estações Meteorológicas Digital, 
localizadas em Sobral e em Santana do Acaraú. 
- O Complexo Esportivo (Academia, Ginásio, Pista de Atletismo, Piscina e Alojamentos) localizado no 
Campus do Derby, é utilizado pelos discentes do Curso de Educação Física:
- Academia de Ginástica de Sobras - AGIS - sala de administração; gabinete para professor; sala de 
reunião; sala de avaliação física; sala de avaliação médica; sala de ginástica; sala de musculação; banheiros 
masculinos e femininos e cantina;
- Ginásio Coberto Poliesportivo - capacidade p/ 800 pessoas sentadas;
- Campo de Futebol (com medidas oficiais);
- Piscina semiolímpica, também adaptada para pessoas portadoras de necessidades especiais;

-  Alojamento masculino e feminino com capacidade para 20 pessoas cada.

5.5.2.4.  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú possui 08 (oito) laboratórios de Informática, sendo 05 (cinco) 
situados no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 02 (dois) no Centro de Ciências Sociais Aplicadas,  
e 01 (um) no Centro de Ciências Humanas. Entre os equipamentos de informática cabe ainda destacar 
que a Universidade conta com um parque de 750 computadores distribuidos em todos os departamentos 
e órgãos acadêmicos e administrativos, 1.400 pontos de rede e uma cobertura de rede wireless nos quatro 
Campi. 
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5.5.2.5. AUDITÓRIOS, ATELIER E MULTIMÍDIA

A UVA possui 01 (um) Auditório Central, 04 (quatro) Auditórios Setoriais, 01 (um) Salão de Atos, 01 
(uma) sala de videoconferência e 02 (dois) mini-auditório, além de outros pequenos espaços para eventos 
menores.

Quadro 4 - Número de Auditórios, Atelier e Multimídia, com suas respectivas áreas

Unidade Bloco Quant. Área 
(M2) Capacidade Total

Auditório Central Betânia 1  200 200
Auditorio do CCS Ciências da saúde 1 253,60 200
Salão de Atos Reitoria 1 121,22 80
Sala de Vídeo Conferência Administração 1 100 80
Auditório da Zootecnia Coordenação de 

Zootecnia 1 94,29 53
Auditório CCH Ciências Humanas 1 210 100
Mini Auditório – ciências Sociais Ciências Sociais 1 80,00 76
Auditório – Tecnologia Tecnologia 1 104,13 80
Sala de Vídeo – Biblioteca Central Biblioteca Central 1 48 40
Mini Auditório - NPJ Núcleo de práticas 

Jurídicas 1 60 50
Sala de Seminários Física 1 28,11 28
Atelier da Matemática Tecnologia 1 97,24 40

Total 12 1.396,59 1.027

5.5.2.6 ESPAÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Encontram-se instalados no Campus da Betânia os Órgãos de Direção Superior (Reitoria e Pró-Reitorias), 
os Órgãos de Assessoramento e de Representação Judicial (Cerimonial, Assessoria de Comunicação e 
Marketing Institucional e Procuradoria Jurídica) e os Órgãos de Execução Instrumental, Departamento 
de Ensino de Graduação e Administrativo-Financeiro e suas unidades administrativas.

Estão instalados ainda no Campus, a Biblioteca Central, o Núcleo de Disciplinas Complementares 
(NDC), o Núcleo de Línguas Estrangeiras (NUCLE), o Auditório Central, o Salão de Atos e a Capela do 
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Preciosíssimo Sangue, bem como a diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, Centro de 
Filosofia, Letras e Educação – CENFLE e Centro de Ciências Agrárias e Biológicas – CCAB, além das 
coordenações dos cursos de Administração, Direito, Ciências Contábeis, Filosofia, Letras, Pedagogia, 
Zootecnia e Biologia. A coordenação do curso de mestrado em Zootecnia também funciona no campus 
da Betânia.

No Campus da Cidao estão instalados a diretoria do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, os Cursos de 
Graduação Ciências da Computação, Engenharia Civil, Tecnologia em Construção de Edifícios, Física, 
Química e Ciências Matemáticas, com suas respectivas Coordenações, Comissão Executiva de Processos 
Seletivos (CEPS), Prefeitura do Campus, e Auditório.

No Campus do Derby estão instalados a diretoria do Centro de Ciências da Saúde, os Cursos de Graduação 
em Enfermagem e Educação Física e, ainda, as coordenações de cursos, Comitê de Ética em Pesquisa, 
Biblioteca Setorial, Prefeitura do Campus, Auditório e o Parque Desporto Recreativo Lígia Coelho Torres.

Também no Campus do Derby, encontram-se as instalações do Curso de Medicina da Universidade 
Federal do Ceará, criado em parceria estabelecida entre a UVA e Prefeitura Municipal de Sobral.

No Campus do Junco estão instalados a diretoria do Centro de Ciências Humanas, os Cursos de Graduação 
em História, Geografia e Ciências Sociais e Coordenações, Biblioteca Setorial e Prefeitura do Campus.

5.5.2.7 GABINETE DE PROFESSORES E SALAS DE APOIO

Os Centros de Ciências contam com gabinetes e salas para professores de diversos tamanhos, assim como 
coordenações, munidos do ferramental para dar auxílio aos professores e alunos da Universidade.

Quadro 5 – Número de Salas destinadas aos setores acadêmicos e administrativos dos Centros 
Setores CCH CCSA CENFLE CCS CCET CCAB Total

Diretoria de Centro 1 1 1 1 1 1 6
Coordenações de Curso 4 2 4 2 6 2 20
Coordenação de 
Mestrado 1 1 3 5
Coordenação de Núcleo 2 - - 2 - - 4
Sala de Professores 
(Gabinetes) 14 4 9 19 14 12 72
Total 22 7 14 25 21 18 107

Índice: CCH = Centro de Ciências Humanas;

CCSA = Centro de Ciências Sociais Aplicadas;

CCDFL = Centro de Ciências do Direito, Filosofia e Letras;

CCS = Centro de Ciências da Saúde;

CCET = Centro de Ciências Exatas e Tecnologia;

CCAB = Centro de Ciências Biológicas e Agrárias.

5.5.2.8 ÁREAS DE CONVIVÊNCIA 
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Os centros de convivência da UVA situados nos Campus da Betânia, Cidao, Derby e Junco foram 
projetados para oferecer à comunidade ambiente reservado para serviços e entretenimento, para que 
sejam um ambiente de socialização e interação acadêmica, assim como opção de alimentação. A UVA 
também possui ambientes externos arborizados e equipados com bancos e mesas propícios à convivência 
estudantil. 

A Universidade é parceira da Prefeitura Municipal de Sobral na utilização do  Museu do Eclipse para 
o desenvolvimento por parte de seu corpo docente e discente de atividades de pesquisa e extensão. 
Além disto, administra o Museu Dom José, de propriedade da Diocese de Sobral o qual se constitui um 
magnífico painel da história social de Sobral e municípios norte-cearenses. O Museu Dom José possui 
acervo de coleções raras do meio de transportes, artes sacras, artesanato regional, arte indígena e peças 
arqueológicas.

5.6. INDICADORES DE DESEMPENHO 

O Governo do Estado do Ceará pela Lei Estadual nº 13.875/2007 (DOE - 07/02/2007), visando 
acompanhar e avaliar a administração pública, instituiu o modelo de gestão com foco em resultados. 
Os Indicadores destacados na Lei foram estabelecidos voltados à expansão e melhoria da qualidade da 
educação superior. O Governo do Estado ainda estipulou metas no Plano Plurianual 2012-2105. Abaixo 
seguem as Metas estabelecidas pelos instrumentos legais e  a posição da  UVA em 2012 e 2013 com 
relação a estes indicadores:

Quadro 6 - Metas estabelecidas no PPA - 2012 a 2015

Descrição

Realizado Metas estabelecidas
2011 2012 2013 2014 2015

Matrículas da Graduação (UVA) 9.236 9.698 10.183 10.692 11.226
Nº de Matrículas (UVA e PARFOR) 9.884 10.378 10.897 11.442 12.014
Pessoas Beneficiadas com Ações de 

Extensão nas Áreas Social, Cultural e 
Tecnológica 39608 40.242 42.254 44.366 46.584

Publicação Acadêmica 1.786 1.404 1.544 1.698 1.868
Taxa de Sucesso na Graduação - TSG 38 39 39 39 40

Matrículas na Pós-Graduação 
(Zootecnia/Saúde da Família/

Geografia) 35 72 62 62 72
Metas:   1. Para as matrículas de Educação Superior a meta estabelecida foi crescer 5% a.a.

             2. Para os trabalhos científicos a meta foi crescer 10% a.a.

             3. Para Serviços de Extensão a meta foi crescer 5% a.a.

            4. Para a taxa de sucesso na graduação a meta foi ampliar em 5% no período.
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Quadro 7 - Metas estabelecidas Indicadores GPR - 2012 à 2015
Indicadores 

Selecionados

Realizado Metas estabelecidas
2011 2012 2013 2014 2015

Matrículas da Graduação (UVA) 9236 9.698 10.183 10.692 11.226
Nº de Matrículas (UVA e PARFOR) 9884 10.378 10.897 11.442 12.014
N° de Matrículas na Pós-Graduação 

(Zootecnia/Saúde da Família/
Geografia) 35 72 62 62 72

N° de Pessoas Beneficiadas com Ações 
de Extensão nas Áreas Social, Cultural 

e Tecnológica 39608 40.242 42.254 44.366 46.584
Publicação Acadêmica 1786 1.404 1.544 1.698 1.868

Obs.: Para as matrículas de Educação Superior, a meta estabelecida foi crescer 5% a.a.

          Para os trabalhos científicos, a meta foi crescer 10% a.a.

          Para Serviços de Extensão, a meta foi crescer 5% a.a.

Quadro 8 - Evolução dos indicadores da UVA  (2007 - 2013)
Indicadores 

Selecionados

Realizado
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nº de Matrículas da 
Graduação 6.176 6.894 8.139 8.706 9.236 10.388

Nº de Matrículas (UVA e 
PARFOR) 6.862 7.547 9.060 9.344 9.884 10.753

N° de Matrículas na Pós-
Graduação (Zootecnia/Saúde 

da Família/Geografia) 16 18 26 33 35 67
N° de Pessoas Beneficiadas 
com Ações de Extensão nas 

Áreas Social, Cultural e 
Tecnológica 18.465 14.304 27.553 32.941 39.608 40.242

Publicação Acadêmica 454 689 473 1.283 1.786 1.404
Taxa de Sucesso na Graduação 

– TSG 34,34 33,75 61,97 38,76 38,23 40

  Abaixo, estão relacionados outros indicadores que a UVA usa como referência para o 
acompanhamento dos seus esforços no ensino, pesquisa e extensão:

             QUADRO 9 -  Indicadores de Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão e Biblioteca. 2012. UVA

Indicador Resultado

ENSINO

Índice de Crescimento das Vagas Oferecidas na Graduação - IVG Ano base-referência 2006:  44%

Índice de Crescimento das Matrículas na Graduação - IMG Ano base-referência 2006:  72%

Percentual de Matrículas em Cursos de Licenciatura - PML 52%
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Percentual de Docentes Não Efetivos - PDNE 22%

Percentual de Docentes com Pós-Graduação - PDPG 61%

Taxa de Docentes com DE - TDDE 75%

Taxa de Aluno por Microcomputador - TAM 12%

Densidade do processo seletivo de ingresso – DPSI 8,8%

Resposta à Demanda - RAD 11%

Taxa de Matrícula na Pós-Graduação – TMPG 0,64%

Conceito CAPES/MEC para Pós-Graduação 3%

Taxa de Cobertura das Bolsas de Metrado - TBM 39%

PESQUISA

Total de Docentes em Grupos de Pesquisa - TDP 75%

Taxa de Alunos com Bolsas de Pesquisa - TB 0,25%

Título Outorgado por Docente Doutor - TPGD 0,18

EXTENSÃO

Taxa de Docentes Executores de Extensão em Atividades Sociais - TDEES 33%

Percentual de Alunos que Participaram de Atividades de Extensão  Sociais 94%

Taxa de Docentes Executores de Extensão em Atividades Culturas - TDEEC 4%

Percentual de Alunos que Participaram de Atividades de Extensão  Cultural 27%

Taxa de Docentes Executores de Extensão em Atividades Tecnológicas  - TDEET 7%

Percentual de Alunos que Participaram de Atividades de Extensão  Tecnológica 4%

GESTÃO

Percentual de Gastos com Pessoal em Relação aos Gastos Totais – PGP 82%

Percentual de Gastos com Investimentos em Relação aos Gastos Totais – PGIGT 15%

Percentual de Gastos com Outros Custeios em Relação aos Gastos Totais – PGOC 3%

Taxa de Funcionários com Curso Superior 61%

BIBLIOTECAS

Densidade de Títulos por Matrículas – DTM 2,37

Densidade de Livros por Matrículas – DLM 4,32

Densidade de Consultas  por Livro – DC 4,70

FONTE: PROPLAN/UVA

 Os cálculos dos indicadores seguiram a metodologia do documento “Orientações para o Cálculo 
dos Indicadores de Gestão” - 2002, elaborado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, Secretaria 
de Educação Superior – SESu/MEC e a Secretaria Federal de Controle Interno, e do documento 
“Contribuição às Discussões Nacionais sobre Ensino Superior” - 2004, do Fórum de Pró-Reitores de 
Planejamento e Administração – FORPLAD.

5.7. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  EXECUTADOS EM PARCERIA

A UVA permanentemente desenvolve ações estruturantes buscando parcerias, convênios e projetos 
objetivando desenvolver programas estratégicos que possibilitem o cumprimento de sua missão. Dentre 
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estas ações estão o Programa de Turmas Descentralizadas, Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica – PARFOR, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/UVA 
e a Incubadora de Empreendimentos Econômicos e Solidários (IEES). 

5.7.1 PROGRAMA DE TURMAS DESCENTRALIZADAS

A Universidade Estadual Vale do Acaraú, desde sua fundação, preocupou-se com a formação 
de professores para atuar na Educação Básica. E já em seus primeiros anos de funcionamento 
criou em sua sede, nos períodos de férias um programa  de licenciatura que atendia a professores 
dos vários municípios da zona norte do Estado, que se deslocavam e permaneciam em Sobral  nos 
meses de janeiro e julho.

Com a implantação da  nova LDB e a instalação da chamada década da educação em 
1996,  a universidade, atendendo a desafio do Conselho de Reitores do Ceará - CRUC e Conselho 
Estadual de Educação - CEE, criou o Curso de Pedagogia em Regime Especial, instalado 
inicialmente em Sobral e, posteriormente, levado para cerca de 140 municípios  cearenses, 
erradicando praticamente a figura do professor leigo no Ceará.

O grande sucesso desse programa fez a Universidade diversificar a oferta de cursos  e abrir vagas 
de vários cursos de licenciatura para professores que atuavam no segundo ciclo do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio.

Nos anos seguintes, a  UVA recebeu solicitações  de governos de outros estados da federação para 
ofertar seu programa de formação de Professores. Esta oferta só foi, e continua sendo possível com a 
anuência dos Conselhos Estaduais de Educação dos respectivos estados, para a abertura dos cursos.

A oferta de vagas é feita por meio de processo seletivo autorizado pela reitoria e coordenado 
pela Comissão Especial de Processo Seletivo – CEPS e os cursos são administrados por Instituições 
conveniadas com a universidade. São ofertadas turmas especiais dos cursos da universidade e a oferta 
varia em consonância com a necessidade de cada região.

Atualmente, são ofertadas  turmas descentralizadas de cursos  de licenciatura em municípios 
cearenses e em outros estados, como demonstrado no quadro abaixo.

Quadro 10 : Turmas de cursos da UVA em funcionamento fora da sede em 2013

ESTADO CURSO OFERTADO
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Ceará

Licenciatura em Pedagogia

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Português

Licentura em Geografia

Licenciatura em História

Licenciatura em Biologia

Licenciatura em Educação Física

Graduação Tecnológica em Recursos Humanos 

Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais

Graduação Tecnológica em Sistema de Informação

Graduação tecnológica em Marketing
Pernambuco Licenciatura em Pedagogia

Maranhão Licenciatura em Pedagogia

Graduação Tecnológica em Recursos Humanos

Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais
Goiás Curso Especial de Formação Pedagógica

Licenciatura em Pedagogia

Graduação Tecnológica em Recursos Humanos

Graduação Tecnológica em Análise e desenvolvimento de 
Sistema

Rio Grande do Norte Licenciatura em Pedagogia

Licenciatura em Português

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em História

Licenciatura em Geografia
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Paraíba Licenciatura em Pedagogia

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Português

Licenciatura em Inglês

Licentura em Geografia

Licenciatura em História

Licenciatura em Biologia

Licenciatura em Física

Licenciatura em Química

Graduação Tecnológica em Recursos Humanos 

Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais
Amapá * Licenciatura em Pedagogia

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Português

Licentura em Geografia

Licenciatura em História

Licenciatura em Biologia

Licenciatura em Física
(*) - Convênio encerrado em 2011, apenas finalizando turmas

Fonte: Pró-reitoria de Ensino de Graduação da UVA

 

5.7.2 PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
PARFOR, REALIZADO EM CONVÊNIO COM A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO 
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR CAPES.

 O PARFOR é um plano emergencial, criado pelo Governo Federal, que visa a assegurar a formação 
exigida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB para todos os professores que atuam na 
rede pública de educação básica, oferecendo, gratuitamente, cursos superiores de qualidade. A primeira 
licenciatura se destina aos professores que não tenham formação superior, e a segunda licenciatura aos 
professores que atuam em área distinta da sua formação inicial. 

               TABELA 02 – Alunos matriculados e concludentes por Curso. 2013. PARFOR. UVA

Curso Matriculados Concludentes
Primeira Licenciatura 123 39

Ciências Biológicas (*) 24 -
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa 23 19
Pedagogia 76 20

Segunda Licenciatura 194 1
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Ciências Biológicas (*) 16 -
Ciências Sociais 1 -
Educação Física 34 1
Geografia 18 -
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa 29 -
Matemática 18 -
Pedagogia 78 -

Total 317 40
 FONTE:  Sistema Acadêmico./UVA

       Nota: * Mudança de nomenclatura

5.7.3 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID/UVA, 
REALIZADO EM CONVÊNIO COM A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 
DE NÍVEL SUPERIOR – CAPES. 

  O Programa tem por objetivos: o incentivo à formação de professores para a educação 
básica, contribuindo para a elevação da qualidade da escola pública; à valorização do magistério, 
incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; à preocupação com a elevação da qualidade 
das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições 
públicas de educação superior; e à inserção dos licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 
ensino, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

  Participam do Programa as escolas de educação básica da rede pública de ensino:  Escola 
de Ensino Fundamental Antonio Benício de Vasconcelos – Moraújo,  Escola Simão Barbosa – Meruoca,  
Escola Maria do Carmo Carneiro – Massapê,  Escola de Ensino Fundamental e Médio Elza Goersch – 
Forquilha, Escola de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor José Ferreira Gomes – Sobral, Escola 
de Ensino Fundamental e Médio Ministro Jarbas Passarinho - Sobral, Escola Dom José Tupinambá da 
Frota – Sobral, Escola José Euclides Ferreira Gomes Júnior – Sobral,  Escola de Ensino Fundamental e 
Médio Ribeiro Ramos – Sobral,  Escola de Ensino Fundamental e Médio Wilebaldo Aguiar – Massapê,  
Escola de Ensino Fundamental e Médio Luis Felipe – Sobral,  Escola de Ensino Fundamental e Médio 
Nazaré Severiano – Santana do Acaraú,  Escola de Ensino Fundamental e Médio Sinhá Saboia – Sobral, 
Colégio Adauto Bezerra – Massapê, Escola de Ensino Fundamental e Médio Carmosina Ferreira Gomes 
– Sobral, Escola de Ensino Fundamental e Médio Marrina M. Martins – Forquilha, Escola de Ensino 
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Profissionalizante Lysia Pimentel – Sobral, Escola de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Furtado 
– Meruoca, Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Arruda – Sobral, Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Profissional São José – Sobral e Escola de Ensino Infantil e Fundamental Raimundo 
Pimentel Gomes – CAIC – Sobral.

 

  TABELA 03 – Número de alunos bolsistas do PIBID, segundo o curso de graduação. 2013.UVA
Curso Número de alunos bolsistas

Ciências Biológicas (*) 10
Ciências Sociais 30
Educação Física 10
Filosofia 30
Física 30
Geografia 10
História 20
Letras – Língua Portuguesa 30
Matemática * 30
Pedagogia 30
Química 30

Total 260
            FONTE:  PIBID/UVA

            Nota: * Mudança de nomenclatura

5.7.4 INCUBADORA DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 
(IEES-UVA) 

A Incubadora de Empreendimentos Econômicos Solidários (IEES-UVA)  corresponde a um 
programa extensionista que além de suas ações ordinárias, reforça o papel de responsabilidade social 
da UVA a auxilia na realização de sua missão de nucleadora de ações que auxiliem as populações que 
habitam o semiárido cearense.

A IEES-UVA tem como  propósito  estimular e empoderar grupos de pessoas a empreenderem e 
trabalharem na perspectiva ampla do que hoje se denomina Economia Solidária.

Seu processo de implantação remonta à chamada pública do Programa Nacional de Incubadoras de 
Cooperativas Populares – PRONINC. No ano de 2008 iniciou, de fato, o que denominou de processos de 
incubação em comunidade. Em estágios variados, grupos de Empreendimentos Econômicos Solidários 
existentes ou potenciais vêm convivendo e interagindo na forma desses processos que se configuram 
desde consulta e expectativa até a condição de efetivos. Tais processos vêm ocorrendo nos municípios de: 
Bela Cruz, Irauçuba (Juá), Massapê, Meruoca, Morrinhos (Bom Princípio/Alegre), Santana do Acaraú, 
Sobral e Tianguá (Valparaíso).

A partir de 2012, consolidou-se, para suas finalidades precípuas, enquanto laboratório associado 
entre a atividade acadêmica de extensão e as de pesquisa e ensino
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Mantém-se referenciais da Incubadora IEES-UVA as seguintes metas:

1 – Instalar e prover o funcionamento da Incubadora Universitária de Empreendimentos 
Econômicos Solidários da UVA - IEES-UVA.

2 – Incubar Grupos interessados que se representam em potenciais EES’s, aplicando, desenvolvendo 
e difundindo a Metodologia de Incubação dos Grupos selecionados.

3 – Contribuir para o fortalecimento da Auto-Gestão dos Grupos em processo de Incubação.

4 – Formar discentes e capacitar docentes  em Economia Solidária.

6. DIRETRIZES PEDAGÓGICO - INSTITUCIONAIS

A Universidade Estadual Vale do Acaraú desenvolveu declaração, através de representação expressiva 
da Instituição, para cuidar dos pontos sensíveis que mantêm um ensino flexível e contextualizado, mas 
com qualidade, na convicção de que tal atributo é relativo e que seu melhor conceito fica atinente à ideia 
de “adequação ao uso”. Assim sendo, a UVA assume um compromisso de permanentemente se recriar, 
objetivando a continuidade de sua política de inclusão social pela educação. Desta forma, a sua política 
de qualidade fica assim estabelecida:

Empenhar-se na melhoria contínua do modelo de ensino flexibilizado com qualidade, investindo em 
docentes e profissionais de apoio, adequando bibliotecas e laboratórios, desenvolvendo sistemas de 
gestão e propiciando melhores condições de trabalho.

6.1. POLÍTICA DE ENSINO

A nova concepção do processo educacional evidencia que o ensino deve focar para a 
mediação no processo de apropriação dos saberes, estabelecendo interações e trocas fundamentais 
entre docentes e discentes em uma dinâmica curricular interdisciplinar e multirreferenciada.  
Portanto, torna-se imperativa a combinação de múltiplas metodologias, seja no ensino presencial 
, seja na educação a distância.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú, vivencia um contínuo processo de atualização e 
redimensionamento do ensino/aprendizagem, mediante a reorganização dos seus cursos, de forma 
que os princípios como a flexibilização do currículo, a interdisciplinaridade, a inovação científica/
tecnológica e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão sejam estratégias que lhe 
possibilitem atender melhor às diversidades e individualidades de seus alunos.

Em um planejamento de construção coletiva, a UVA definiu os seguintes princípios como 
norteadores de sua política educacional:

a. Priorizar um processo de ensino/aprendizagem em que a ação de educar esteja implícita em 
todas as atividades.

b. Elaborar projetos pedagógicos flexíveis que lhe permitam ofertar cursos de acordo com o 
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contexto social e econômico do semiárido.

c. Dar sentido mais integrado aos cursos de formação de professores, eliminando o dualismo: 
formação de conteúdo versus formação pedagógica.

d. Dar ênfase à formação humanista e social do educando, mesmo nos cursos em que a 
profissionalização tecnicista, voltada para a aquisição de habilidades e conhecimentos específicos seja 
dominante.

Alicerçada nestes princípios, a UVA dirige seus esforços para o exercício enfático da qualidade do 
ensino nos seus cursos de graduação e pós-graduação, bem como no estabelecimento de uma oferta em 
sintonia com as demandas da comunidade nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos. A par desta 
diretriz, uma outra, consequente à expansão feita pela Instituição em outras regiões do Brasil sobressai 
qual seja a de uniformizar, com flexibilidade, de acordo com as especificidades locais, os projetos 
pedagógicos dos cursos  ofertados nas diferentes cidades brasileiras. Agindo assim, a Universidade não 
só permite, mas estimula a discussão crítica da realidade na qual está inserida, ciente de que, fazendo 
desta forma, contribui para o avanço do conhecimento e a melhoria da educação superior de seus alunos. 

Na pós-graduação, a UVA tem por política:

a. Atender às demandas de treinamento para capacitação de profissionais para o mercado de 
trabalho, mediante a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu,  dando ênfase na oferta de cursos para 
a qualificação docentes.

b. Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu relacionados principalmente a 
problemas do bioma do semiárido, almejando encontrar respostas e soluções para a melhoria de vida do 
homem dentro do próprio contexto em que vive.

Esta política possibilitará uma avaliação continuada dos cursos, melhoria e modernização da 
infraestrutura dos ambientes de ensino e pesquisa, estimulará a cooperação e mobilidade acadêmica, 
ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu e extensão para atender 
as demandas internas e externas.

6.2. POLÍTICA DE PESQUISA

O inciso III do artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  estabelece que a 
educação superior tem por finalidade, entre outras igualmente relevantes, o incentivo ao trabalho de 
pesquisa e à investigação científica para que haja o entendimento do homem sobre o meio em que vive. 

A política de pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA se manifesta de modo 
denso e objetivo na sua declaração de missão: “[...] e buscar, por meio da pesquisa e extensão, soluções 
que promovam a qualidade de vida”. 
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Sem querer ser repetitiva, a Instituição enfatiza sua posição em relação às atividades de pesquisa, 
numa visão de futuro, de como devem se pautar as suas atividades de pesquisa: “Em 2020 a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú - UVA será reconhecida, [...] pelos conhecimentos acumulados sobre os 
ecossistemas do semiárido cearense”.

Fica claro, pois, que a atividade de pesquisa na UVA deverá ficar concentrada no entendimento do 
meio físico e humano que a circunda, objetivando, sobretudo, o desenvolvimento da qualidade de vida do 
homem, em seus múltiplos aspectos: cultural, social, econômico e de saúde. 

Objetivamente, a Universidade pauta sua trajetória como instituição que pesquisa o semiárido 
cearense em busca de soluções que promovam a qualidade de vida, nos seguintes pontos de relevância:

- Estabelecimento de laços de relacionamento com entidades da sociedade civil, seja do setor 
produtivo ou do terceiro setor;

- Aproximação e ausculta das necessidades do governo do Ceará, para que possa desenvolver 
estudos e pesquisas consequentes à solução de problemas demandados pelos poderes constituídos;

- Interação com organismos de pesquisa do Brasil ou do exterior, que trabalhem dentro da 
mesma problemática da UVA;

- Estabelecimento de parcerias com organismos de financiamento à pesquisa, sejam locais, 
regionais, nacionais ou internacionais.

Estes pontos de relevância proporcionarão a estruturação concreta da pesquisa científica, tecnológica e 
inovação, contribuindo para o desenvolvimento do semiárido. Proporcionarão também, a ampliação e 
qualificação de grupos de pesquisas, aumento do número de bolsistas e melhor  qualificação de projetos 
e programas de formação de recursos humanos, consolidando a pesquisa e a inovação na instituição.  
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6.3. POLÍTICA DE EXTENSÃO 

A UVA já perfaz, por sua própria existência e atuação, a atividade de extensão universitária em 
virtude de que o sentimento que norteou e impulsionou sua criação foi calcado na necessidade de levar o 
conhecimento a um maior número de pessoas, principalmente àquelas residentes em regiões longínquas 
dos grandes centros outrora privilegiados, por ser fonte e local exclusivos de oferta de cursos de nível 
superior. 

Abstraindo-se do geral e partindo para o específico, observa-se que a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, estabelece orientações claras para a ação extensionista, quando apresenta, no 
seu artigo 43, que o ensino superior tem por finalidade “[...] promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber através 
do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação”. Vai além, ao estabelecer que deve 
ser estimulado “[...] o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais”, existir a prestação de “[...] serviços especializados à comunidade” e, ainda, de “[...] promover 
a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes 
da criação cultural e da pesquisa tecnológica [...]”.

Consoante estas diretrizes da LDB, a UVA tem como eixo central de sua atividade extensionista 
a aproximação e a distribuição do saber e do sentir acadêmico às comunidades onde está presente, pela 
comunicação de produtos educacionais vinculados aos seus cursos. 

De maneira mais específica, a Universidade orienta sua política de extensão com apoio nas 
seguintes diretrizes estratégicas:

a. Divulgar o saber acadêmico com o objetivo de alcancar o maior número possível  de pessoas 
da comunidade.

b. Levar à comunidade os resultados de suas pesquisas e saberes, visando à promoção humana e 
ao desenvolvimento social e econômico regional.

c. Enfatizar as atividades de extensão cultural como forma de contribuição à humanização do 
meio, modelando os aspectos históricos da comunidade.

d. Manter sintonia com a comunidade para a oferta de treinamento e serviços de conteúdo 
técnico-científico como contribuição ao seu desenvolvimento.

Estas diretrizes levarão a Universidade à expansão e qualificação das ações de extensão, 
fortalecimento e ampliação de interfaces com os segmentos sociais, produtivos e institucionais, 
diversificação da produção artística-cultural, aprimoramento da gestão e avaliação de projetos e 
criação de mecanismos para a maior visibilidade das ações institucionais.
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6.4. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A UVA tem definidas políticas  de apoio pedagógico e financeiro, políticas de apoio à permanência 
e à organização estudantil, bem como de acompanhamento dos egressos, disponibilizando recursos do 
seu orçamento e condições para a execução.  À Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PROARES cabe o 
desenvolvimento de programas e projetos junto à comunidade estudantil.

6.4.1..PROGRAMAS DE APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO

A Universidade, com o objetivo de melhor integrar o corpo discente no contexto universitário e na vida em 
comunidade, presta assistência cultural, desportiva, recreativa e social aos seus alunos, proporcionando-
lhes oportunidade de participação nos programas de melhoria das condições de vida da sociedade e no 
processo geral de desenvolvimento.

Os alunos carentes de recursos financeiros poderão receber bolsas de apoio, de acordo com normas 
baixadas pelo Conselho Universitário. A Universidade disponibiliza bolsas de trabalho para os alunos, 
na conformidade da legislação vigente e de acordo com suas disponibilidades de meios. Atualmente são 
disponibilizados aos alunos dois programas de Bolsas ou Auxílio:

O Programa Bolsa Universidade - PBU foi criado em 2005, tem por objetivo proporcionar aos discentes 
socioeconomicamente carentes, condições financeiras que lhes possibilitem concluir sua formação 
acadêmica, além de possibilitar situações práticas de aprendizagem profissional em estágio em setores 
acadêmicos diversos como: monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, dentre outros.
O Programa Auxílio Alimentação foi instituído em 2012, com o objetivo de contribuir para a 
permanência e promoção da inclusão social dos alunos dos cursos de graduação que se encontram em 
situação de fragilidade socioeconômica. O Auxílio é concedido em forma pecuniária ao aluno que tenha 
sido selecionado em Processo Seletivo, correspondendo somente ao período letivo.
Através do Programa Institucional de Iniciação Cientifica, a UVA promove o desenvolvimento do 
pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. A iniciação 
científica se constitui em um instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa 
científica desde cedo em contato direto com a atividade científica. O programa oferece bolsas de 
pesquisas oriundas da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 
FUNCAP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e do Programa 
Bolsa Universidade - PBU/UVA.

Visando intensificar a cooperação entre corpo docente e discente, além de oferecer ao aluno de graduação 
a oportunidade de se preparar para as atividades de ensino, a UVA oferece sob a gerência da Pró-reitoria 
de Graduação (PROGRAD) o programa de monitoria voluntária.

O Programa de Bolsa de Extensão é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão 
universitária, com ênfase na formação dos alunos e na inclusão social nas suas mais diversas dimensões. O 
programa favorece o estudante da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, dando-lhe oportunidade 
de articular as atividades de ensino, pesquisa e extensão, estimulando o desenvolvimento social e o espírito 
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crítico, bem como a atuação profissional pautada na cidadania e na função social da educação superior. 
Pelo contato direto dos estudantes extensionistas com realidades concretas, estas ações contribuem para 
a formação e profissionalização acadêmica.

Está em fase de Licitação o restaurante Universitário, bem como já foi disponibilizado no orçamento da 
Universidade um valor de  6 Milhões de reais para aquisição da residência Universitária.

6.4.2 ESTÍMULOS À PERMANÊNCIA

A UVA presta assistência ao seu corpo discente, com medidas que desenvolvem a livre e harmônica 
convivência da comunidade estudantil, tais como:

I. Realização de atividades culturais, científicas, artísticas e recreativas;

II. Prática de Educação Física através de desportos, com orientação adequada e instalações específicas;

III. Estímulo às atividades que objetivam a formação cívica e à consciência dos direitos e deveres dos 
cidadãos.

Cada Conselho de Centro providencia a criação de funções de Monitor para alunos dos cursos de 
graduação do Centro que, mediante processo seletivo, revelem capacidade de desempenho nas atividades 
didático-pedagógicas no domínio de determinada disciplina. A capacidade de desempenho será medida 
através do histórico escolar dos candidatos e de provas escritas específicas, realizadas de acordo com 
os planos da coordenação respectiva. O exercício da monitoria é remunerado e constitui título para o 
posterior ingresso na carreira de magistério superior.

6.4.3. ESTÍMULO A ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO ESTUDANTIL

O corpo discente será representado nos órgãos colegiados da Universidade, com direito a voz e voto, na 
forma estabelecida na composição de cada Conselho, anteriormente descrita. 

A representação estudantil terá a função de cooperar com a comunidade acadêmica para o aprimoramento 
da Universidade, vedadas as atividades de natureza político-partidária.

São órgãos estudantis no âmbito da Universidade:

a) O Diretório Central dos Estudantes;
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b) Os Centros Acadêmicos.

Os representantes do corpo discente nos órgãos colegiados da Universidade são eleitos em pleito direto, 
convocado e presidido pelo Diretório Central dos Estudantes. As eleições para escolha das Diretorias dos 
Diretórios obedecerão ao seguinte procedimento:

a) Registro prévio dos candidatos;

b) Realização dentro do recinto da instituição;

c) Identificação do estudante eleitor;

d) Garantia do sigilo do voto e da inviolabilidade das urnas;

e) Apuração imediata, após o término da votação.

O acompanhamento de todo o processo eleitoral caberá a uma comissão constituída de docentes e 
estudantes da instituição, designada pelo Reitor, tratando-se do Diretório Central dos Estudantes e pelo 
Diretor do Centro respectivo, na hipótese de eleição para Diretoria de Diretório Acadêmico.

Os órgãos de representação estudantil devem prestar contas à Reitoria, anualmente, de quaisquer recursos 
que lhes forem repassados pela Universidade. A falta da prestação de contas impede os Diretórios de 
receberem novos auxílios. A comprovação de uso indevido pelos Diretórios, dos recursos repassados pela 
Universidade, importa responsabilidade disciplinar, civil e penal dos membros da respectiva Diretoria.

6.4.4 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O acompanhamento de egressos da UVA tem se constituído em um elemento de discussão quanto ao 
processo de operacionalização. Cabe enfatizar que desde 2010 o processo de informatização das atividades 
acadêmicas através do Núcleo de Tecnologia e Informação da UVA tem facilitado o gerenciamento das 
informações acadêmicas, prática que tem possibilitado a sistematização das informações dos discentes 
matriculados na UVA.

Uma das primeiras tentativas de se acompanhar os egressos da UVA ocorreu em 2011 com a implementação 
do questionário no sistema acadêmico, o qual é respondido pelos alunos que solicitam outorga de grau. 
Este instrumento é  composto por 29 perguntas as quais buscam traçar  o perfil socioeconômico do 
concludente e  avaliação com relação às atividades de ensino vivenciados na UVA e temas voltados 
à  inserção profissional,  interesse por educação continuada, opinião sobre a divisão da carga horária 
do curso, incentivo à pesquisa e ao empreendedorismo no âmbito do curso, com vistas à obtenção de 
informações que possam balizar a retroalimentação dos conteúdos ministrados. 

 No entanto, esse questionário precisa ser retroalimentado com informações advindas destes profissionais 
após a sua saída da UVA.  Nessa perspectiva, para este quadriênio a PROGRAD deseja consolidar o 
referido instrumento envolvendo a sua aplicação aos graduados que colaram grau há um ou mais  ano.  
Assim, sob a responsabilidade da PROGRAD  está sendo estruturada uma ferramenta, que será ajustada 
e incluída pelo NTI, no portal eletrônico da UVA para o acompanhamento dos egressos, a qual engloba 
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o questionário eletrônico já aplicado aos alunos que solicitam outorga de grau a fim de se buscar uma 
análise comparativa e atualizada do egresso. 

Além desse será instalado um link do Egresso no Portal da UVA, o qual possibilitará um contato mais 
estreito entre a Instituição e o público por ela graduado, como forma de assegurar um canal permanente 
de comunicação com os ex-alunos e, mais que isso, estender as relações da UVA para além do tempo da 
formação profissional, dando continuidade a uma história de interação entre a IES e os seus egressos.

7. ÓRGANIZAÇÃO ACADÊMICA 

A UVA organiza a didática acadêmica nos seus três níveis: ensino, extensão e pesquisa, por cursos e 
programas, separando a graduação da pós-graduação..

7.1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Realizada segundo as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

 

7.1.1. ENSINO

A Universidade Estadual Vale do Acaraú ministra as seguintes modalidades de curso, ,além de outras que 
se tornarem necessárias:

I. licenciatura

II. bacharelado

III. tecnológica

IV. de pós-graduação lato e stricto sensu;

V. de extensão.

Além dos cursos presenciais, a Universidade poderá oferecer cursos à distância, criados através de 
resolução do CEPE, observadas as normas legais vigentes para o seu funcionamento e credenciamento.

Os cursos de graduação têm por finalidade habilitar os alunos à obtenção de graus acadêmicos ou 
profissionais. A carga mínima anual será de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo 
trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Os cursos de graduação serão facultados 
a candidatos que hajam concluído os estudos do ensino médio ou equivalentes e tenham sido classificados 
em processo seletivo, nos limites das vagas prefixadas.

O processo seletivo, unificado em seu conteúdo e centralizado em sua execução, abrangerá os 
conhecimentos comuns às diversas áreas do ensino médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, 
para avaliar a formação recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores. A 
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Universidade analisa internamente, mediante grupo de trabalho, a adesão ao ENEM a partir do vestibular 
2015.1.

Os cursos de graduação serão iniciados por disciplina de formação geral de sua área de estudos, visando 
preparar o aluno para ciclos de estudos ulteriores. O ciclo profissional dos cursos ministrados em duração 
plena poderá abranger uma ou mais habilitação acadêmica ou profissional. Os cursos de graduação 
tecnológica estão subordinados funcionalmente ao Centro de Educação Tecnológica, tendo a Lei nº 8.948 
de 8 de dezembro de 1994 e os pareceres CNE/CES 436/2001 e CNE/CP 29/2002 como fundamentos de 
sua regulamentação.

Os cursos de graduação subordinam-se aos seguintes princípios:

1. - matrícula por disciplinas semestrais ou anuais;

2. - integralização curricular pelo sistema de crédito;

3. - ordenação do currículo, por meio de pré-requisitos.

Os cursos de pós-graduação, stricto sensu, têm por fim desenvolver e aprofundar os estudos de graduação, 
compreendendo programas de mestrado e doutorado. Os cursos de especialização e aperfeiçoamento 
destinam-se a graduados em curso superior, tendo os primeiros o objetivo de preparar especialistas em 
áreas restritas de estudos e os segundos, de atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de trabalho.

Os cursos de extensão visam difundir e atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho, para elevar a 
eficiência e os padrões culturais da comunidade, assim como de forma recíproca, trazer ao ambiente 
acadêmico elementos para a sua atualidade e pertinência, à vista das permanentes e expressivas 
transformações nas dimensões social, econômica e ambiental.

7.1.2. PESQUISA

A pesquisa na Universidade é considerada função específica, voltada para a busca de novos conhecimentos 
e técnicas e, ainda, como recurso de educação destinado ao cultivo de atitude científica, indispensável a 
uma completa formação de grau superior.

Os projetos de pesquisa têm como pontos de partida os dados da realidade local, regional e nacional, 
sem perder de vista as generalizações, em contextos mais amplos, dos fatos descobertos e de suas 
interpretações.

7.1.3 EXTENSÃO

A Universidade participa no desenvolvimento da comunidade, através de atividades de extensão. A 
extensão poderá alcançar toda a coletividade ou também pessoas e instituições públicas, no cumprimento 
de planos específicos.

7.2. OFERTAS DE CURSOS E PROGRAMAS

A UVA oferece regularmente cursos de graduação e de pós-graduação, podendo, também, ministrar 
cursos de especialização, aperfeiçoamento e de extensão.

O Regimento Interno da UVA estabelece que o ano letivo regular, independente do ano civil, compreende 
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o mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado aos exames 
finais, quando for o caso.

A Universidade informará aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais 
componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e 
critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.

7.2.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO

Segundo o Regimento Interno da UVA a graduação está definida do modo seguinte:

Os cursos de graduação, ministrados em duração plena, constam de um primeiro ciclo básico e de um 
segundo ciclo de formação profissional.

Os cursos de curta duração proporcionam habilitações de grau superior, de conformidade com a legislação 
pertinente e têm apenas o ciclo de formação profissional. O ciclo profissional de cada curso de graduação, 
ministrado em duração plena, poderá abranger uma ou mais habilitações acadêmicas ou profissionais.

Os trabalhos acadêmicos são executados dentro dos prazos fixados no Calendário Escolar e, de acordo 
com a natureza das disciplinas, podem ser:

I. provas escritas;

II. provas orais;

III. argüições sobre as partes teóricas e práticas das disciplinas;

IV. relatório de visitas, aulas e estudos em laboratórios;

V.  regência de aulas e organização de debates;

VI. trabalhos individuais ou em equipe;

VII.   outras atividades relacionadas com as disciplinas;

VIII. elaboração de monografia de conclusão de curso profissional.

 

7.2.2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Os cursos de pós-graduação destinam-se a aprofundar a formação científica e cultural, desenvolvendo 
o ensino e a pesquisa adquiridos nos cursos de graduação, conduzindo aos graus de mestre e de doutor.

Na organização dos cursos de pós-graduação são considerados os seguintes princípios:

I. poderão inscrever-se para qualquer curso de pós-graduação, na forma do plano respectivo, 
candidatos oriundos de curso de graduação diversa;

II. o objetivo principal do estudo de cada aluno serão as disciplinas de sua área de concentração, 
sendo indispensável a inscrição também em disciplinas de domínio conexo com outras áreas, como 
formação complementar;

III. o curso de pós-graduação será ministrado em sistema de crédito;
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IV. à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa caberá a organização dos cursos, em estreita 
colaboração, no plano executivo, com o Conselho de Centro respectivo.

A criação dos cursos de pós-graduação bem como a aprovação de seus respectivos planos, constitui 
atribuição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O aluno não poderá concluir o curso de mestrado em período inferior a um ano, nem superior a quatro 
anos; e o curso de doutorado em prazo inferior a dois anos, nem superior a seis anos. Os graus de mestre 
e de doutor a serem conferidos, terão a designação da área acadêmica ou profissional correspondente.

Os cursos de pós-graduação poderão ser mantidos exclusivamente pela Universidade, ou resultar de 
convênios entre esta e outras instituições científicas e culturais de nível superior, públicas ou particulares. 
O aluno que estiver fazendo doutoramento poderá cumprir parte da respectiva carga horária em instituições 
nacionais ou estrangeiras, com prévia aprovação do coordenador do curso.

Cada curso de pós-graduação terá um coordenador designado pelo Reitor.

7.2.3. OUTRAS MODALIDADES DE CURSO

Além dos cursos de graduação e de pós-graduação, a Universidade ministra cursos de especialização, de 
aperfeiçoamento e de extensão.

A admissão aos cursos mencionados faz-se de acordo com critérios específicos a serem adotados pela 
Universidade em relação a cada um deles.

Os cursos de especialização têm como objetivo formar especialistas em áreas restritas do conhecimento, 
atendendo a setores da atividade acadêmica e profissional. Os cursos de especialização podem assumir a 
forma de estágio ou residência e têm por objetivo o aperfeiçoamento e a modernização dos conhecimentos 
e técnicas de trabalho adquiridos no curso de graduação.

Os cursos de extensão visam difundir conhecimentos e técnicas de trabalho, tendo em vista elevar a 
eficiência e os padrões culturais da comunidade. Estes cursos são abertos à comunidade ou a faixas da 
população com a mesma formação ou o mesmo interesse.

Os cursos seqüenciais serão ministrados de acordo com resoluções específicas do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Estes cursos estão sujeitos a planos específicos, elaborados por um grupo de 
professores e aprovado pelo Conselho de Centro respectivo, à luz de resolução atinente ao assunto, 
exarada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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Os projetos dos cursos de especialização, aperfeiçoamento e de extensão são elaborados no âmbito das 
coordenações de cursos.  

7.2.4. CURRÍCULOS E PROGRAMAS

O currículo pleno dos cursos de graduação, abrangendo os ciclos básico e profissional, é aprovado 
pelo Conselho de Centro respectivo, ad referendum do CEPE, levando em conta o tempo de duração 
e o currículo mínimo fixado pelo Conselho Nacional de Educação. Poderão ser incluídas disciplinas 
opcionais, além das disciplinas obrigatórias, constantes do currículo mínimo.

A integralização curricular é feita pelo sistema de crédito e de matrícula por disciplina, atendidos seus 
pré-requisitos e os limites mínimo e máximo de crédito por período letivo.

Os cursos de pós-graduação têm currículos aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
ouvida a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, atendidos os objetivos de preparação para o magistério 
superior e a pesquisa científica, conforme as normas baixadas pelo Conselho Nacional de Educação. O 
ensino das disciplinas obedece aos programas correspondentes a cada ano letivo.

O ano letivo, independente do ano civil, abrange no mínimo 200 (duzentos) dias, distribuídos em dois 
períodos letivos regulares, cada um com, no mínimo, 100 (cem) dias de atividades, não computados os 
dias reservados a provas e exames. É obrigatória a execução integral dos programas correspondentes a 
cada período letivo.

O aluno que concluir o currículo de cada curso terá direito ao respectivo diploma ou certificado. O 
controle da integralização curricular será feito pelo sistema de créditos/hora, correspondendo um crédito 
a quinze horas/aula, de cinqüenta (50) minutos.

  

7.2.5. ADMISSÃO AOS CURSOS

A admissão aos cursos de graduação far-se-á através de Processo Seletivo, aberto a candidatos que hajam 
concluído o ensino médio ou estudos equivalentes. O processo seletivo abrangerá os conhecimentos 
comuns às diversas formas de educação de ensino médio, sem ultrapassar esse nível de complexidade e 
terá como objetivo:

I. avaliar a formação dos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores de 
graduação;

II. classificar os candidatos até o limite de vagas pré-fixadas.

No edital do processo seletivo constarão normas disciplinares relativas a alunos deficientes físicos. A 
classificação obtida pelo candidato somente terá validade para a matrícula no período letivo imediatamente 
subseqüente ao processo seletivo. A Universidade analisa a possibilidade de aderir ao ENEM a partir do 
vestibular 2015.1.

Serão admitidos aos cursos de pós-graduação os candidatos classificados na seleção prevista no plano 
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específico, dando-se prioridade aos candidatos graduados na mesma área do curso a ser ministrado.

7.2.6. MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA

A matrícula será feita por disciplina, via Sistema Acadêmico on-line gerenciado pela Pró-Reitoria 
de Graduação para os cursos de graduação, na coordenadoria de pós-graduação stricto sensu da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e na Coordenação de Pós-Graduação lato sensu da pró-Reitoria de Educação 
Continuada. 

A matrícula nos cursos de graduação será institucional ou curricular, sendo esta renovável em cada 
período letivo. A matrícula institucional apenas assegura ao candidato o direito à vaga como aluno da 
Universidade. A matrícula curricular assegura ao aluno regular o direito a cumprir determinado currículo 
destinado à obtenção do diploma correspondente. A matrícula inicial nos cursos de graduação dependerá 
da classificação em concurso vestibular.

É permitido o aproveitamento de estudos de aluno ingressante em curso da UVA, inclusive por 
transferência, observadas as normas reguladoras da matéria.

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação é a responsável pela edição de normas sobre a matrícula nos 
cursos de graduação, especificando os pré-requisitos, sempre que necessário.

A matrícula nos cursos de pós-graduação de especialização, de aperfeiçoamento e de extensão será feita 
de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Não será permitido matrícula simultânea:

1. em dois ou mais cursos de Graduação ou de Pós-graduação stricto sensu;

2. em um curso de graduação e um outro de mestrado ou doutorado;

3. em um curso de aperfeiçoamento, de especialização ou de extensão e em outro de doutorado.

Havendo vaga, mediante processo seletivo, a Universidade poderá acatar transferência de aluno de curso 
da mesma área ou para cursos afins, quando ministrado por instituição de Ensino Superior reconhecida. 
O aluno transferido ficará sujeito às adaptações necessárias ao currículo do curso, observada a legislação 
pertinente.

É condição indispensável à emissão da declaração de vaga, para efeito de transferência, a matrícula 
curricular do interessado, na instituição de origem. Para efeito de transferência, além da guia emitida pela 
instituição de origem, o aluno deverá apresentar histórico escolar completo, programa de cada uma das 
disciplinas curriculares cursadas, com indicações da carga horária e critérios de aprovação.

Não haverá matrícula condicional em nenhuma disciplina das modalidades dos cursos. É permitido ao 
aluno o trancamento da matrícula em uma ou mais de uma disciplina, antes de decorrida a metade do 
período letivo correspondente.

Em qualquer época do período letivo é facultativo o trancamento de matrícula, por motivo de força maior, 
aceito pelo coordenador do curso respectivo ou mediante a comprovação de:
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I. doença grave ou gestação, atestadas por serviço médico oficial;

II. mudança de domicílio;

III. incompatibilidade de horário decorrente do exercício de emprego, comprovada mediante 
atestado do empregador;

IV. obrigação de ordem militar.

A matrícula para prosseguimento de estudos é feita com observância dos pré-requisitos estabelecidos. 
Para a matrícula dos alunos deficientes físicos são baixadas normas específicas pelo Conselho de Centro 
respectivo.

7.2.7. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

O rendimento escolar têm uma avaliação feita por disciplina e, na perspectiva de todo o curso, considerando 
sempre os aspectos de assiduidade e aproveitamento, ambos eliminatórios, por si mesmos. Entende-se 
por assiduidade a freqüência às atividades correspondentes a cada disciplina e por aproveitamento, o grau 
de aplicação aos estudos, encarados como processo e em função de seus resultados. 

A avaliação do aproveitamento envolve a verificação da capacidade de operar com o conteúdo teórico e 
prático ministrado em cada disciplina. A capacidade de operar com o conteúdo teórico e prático é aferida 
através de verificação escrita ou oral, realizada, individual ou coletivamente, tendo em vista a amplitude 
dos objetivos estabelecidos para cada disciplina.

Para cada verificação é assegurada uma segunda chamada ao aluno que não comparecer à primeira, 
por doença ou por outro motivo, devidamente justificado, perante o coordenador do curso. A segunda 
chamada deverá ser requerida até sete dias consecutivos, após a realização da primeira chamada.

As provas escritas, com exceção das provas de exame final, que serão arquivadas na secretaria de curso, 
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depois de transcritas no mapa as respectivas notas, serão devolvidas aos alunos, como instrumentos 
de aprendizagem. Eventuais reclamações sobre os resultados poderão ser feitas pelos alunos, após o 
recebimento da prova, em prazo não excedente a setenta e duas (72) horas, devendo os docentes, quando 
as considerarem justas, retificar a nota atribuída.

O resultado de cada verificação escrita deverá ser entregue, até sete dias úteis após a sua realização, à 
coordenadoria e pró-reitoria do nível correspondente, para registro e divulgação.

A avaliação do aproveitamento, traduzir-se-á nas seguintes notas:

I. nota de avaliação progressiva (NAP)

II. nota de avaliação final (NAF)

A nota a que se refere o item I constitui, em cada disciplina, a média do rendimento do aluno em relação 
ao conteúdo ministrado ao longo do período letivo e resulta de três verificações escritas ou orais. A nota a 
que se refere o item II representa, em cada disciplina, a média do rendimento do aluno em relação a todo 
o conteúdo programático ministrado ao longo do período letivo e compõe-se de uma verificação escrita 
realizada no final desse período letivo. As notas atribuídas são expressas na escala de ZERO a DEZ, 
admitindo até uma casa decimal.

É obrigatória a freqüência dos alunos, bem como a execução integral dos programas em todos os cursos 
ministrados na Universidade. Considerar-se-á reprovado o aluno que não cumprir a freqüência mínima 
de 75% (setenta e cinco por cento) às aulas e demais atividades escolares de cada disciplina, sendo-lhe, 
conseqüentemente, vedado prestar exames para obtenção da NAF. O aluno que apresentar freqüência igual 
ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das atividades desenvolvidas e obtiver média aritmética 
(AP) igual ou superior a 7,0 (sete), será aprovado por média.

O aluno que obtiver a média aritmética das notas resultantes das avaliações progressivas igual ou superior 
a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete), será submetido à avaliação final (NAF), cuja data de realização será 
fixada pelo professor da respectiva disciplina. O aluno submetido à Avaliação Final (NAF) será aprovado, 
se obtiver concomitantemente:

I. nota igual ou superior a quatro.

II. média aritmética, entre a média ponderada e a nota de avaliação final (NAF), igual ou superior 
a cinco, denominada Média Final (MF).

Serão asseguradas ao docente, nas provas para avaliação do aproveitamento, liberdade de formulação de 
questões e autonomia de julgamento. Nos cursos de graduação, a avaliação do rendimento na perspectiva 
do curso far-se-á por meio de monografias ou trabalhos equivalentes, estágios e outras formas de 
treinamento, em situação real de trabalho. Esta avaliação do rendimento será regulada através de resolução 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. As atividades previstas serão avaliadas com a atribuição 
de notas expressas na escala de ZERO a DEZ, até uma casa decimal. Não poderá ser diplomado o aluno 
que, no conjunto das tarefas previstas para a avaliação do rendimento na perspectiva do Curso, apresentar 
freqüência inferior a 90% (noventa por cento) e nota inferior a SETE.
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Caberá ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão baixar normas específicas sobre a avaliação do 
rendimento escolar dos cursos da pós-graduação stricto sensu e lato sensu, bem como dos cursos de 
extensão. 

A avaliação na perspectiva do curso deverá sempre concluir-se, no mestrado, por uma dissertação ou 
trabalho equivalente e, no doutorado, pela apresentação e defesa de tese, que envolva atividades de 
pesquisa e importe real contribuição para o conhecimento do tema escolhido.

8. AÇÕES ESTRATÉGICAS

Ações estratégicas são atividades a serem desenvolvidas pela Universidade, com sentido e visão de 
futuro, com o objetivo de precaver a Instituição em relação às ameaças, fortalecer, ampliar e aproveitar 
as oportunidades que se apresentam, aumentar seus pontos fortes e reduzir suas fraquezas. Além disso, 
servirão para impulsionar a UVA no sentido de realização de sua visão de futuro, sem abrir mão do eixo 
do exercício da oferta de ensino superior com qualidade.

Cada uma das ações se transformou em projetos, cada qual com um gestor  responsável por sua execução. 
Estes projetos não se encontram aqui transcritos em razão de seus tamanhos e detalhes.

Ação 01: Promover a integração dos projetos pedagógicos de curso às diretrizes curriculares 
nacionais e ao  projeto pedagógico institucional.

Objetivo: Atualizar os projetos pedagógicos dos cursos de graduação com alterações curriculares que 
contemplem as demandas do avanço do conhecimento, da tecnologia e do mercado.

Metas: 

2013 – Submissão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) ao Conselho Estadual de Educação do Ceará 
para o reconhecimento dos Cursos com prazos expirado em 2013 (Zootecnia, Física e Direito); 

2014 – Submissão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) ao Conselho Estadual de Educação do Ceará 
para o reconhecimento dos Cursos com prazos expirados em 2014 (Geografia - Licenciatura, Ciências 
Biológicas – Bacharelado, Ciências Contábeis - Bacharelado, Ciências Sociais – Bacharelado e Ciências 
Sociais – Licenciatura); 

2015 – Submissão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) ao Conselho Estadual de Educação do Ceará 
para o reconhecimento dos Cursos com prazos expirado em 2015 (Administração – Bacharelado, Ciências 
Biológicas – Licenciatura,  Ciência da Computação – Bacharelado, Educação Física – Bacharelado, 
Educação Física – Licenciatura,  História - Licenciatura, Pedagogia – Licenciatura, Química – Bacharelado,  
Química – Licenciatura e Tecnologia da Construção de Edifícios);

2016 – Submissão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) ao Conselho Estadual de Educação do Ceará 
para o reconhecimento dos Cursos com prazos expirado em 2016 (Filosofia -  Bacharelado, Filosofia – 
Licenciatura, Física – Bacharelado e Física –  Licenciatura).

2017 – Submissão dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) ao Conselho Estadual de Educação do Ceará 
para o reconhecimento dos Cursos com prazos expirado em 2017.

Ação 02: Implantar no sistema acadêmico os projetos pedagógicos e programa das disciplinas 
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(ementário, conteúdo programático, bibliografia básica e complementar) dos cursos da UVA. 

Objetivo: Reunir na mesma base de dados e sistema / software todas as informações  referentes aos projetos 
pedagógicos e programas de disciplinas dos cursos da UVA, facilitando a consulta e disponibilização das 
informações para o corpo discente e docente.

Metas: 

2013 – Sensibilizar as Direções e Coordenadores de Cursos  para a inclusão dos projetos e programas das 
disciplinas no Sistema Acadêmico.

2014 a 2017 - Implantar no Sistema Acadêmico os projetos e programas das disciplinas ofertadas no 
cursos pertencentes ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA, Centro de Filosofia, Letras e 
Educação - CENFLE, Centro de ciências exatas e Tecnologia - CCET, Centro de Ciências Humanas - 
CCH,  Centro de Ciências Agrárias e Biológicas - CCAB e Centro de Ciências da Saúde - CCS. . 

Ação 03: Fortalecer Ações de Apoio Acadêmico aos Discentes da UVA

Objetivos: Fortalecer ações, programas e processos de trabalho que visem acompanhar e estimular a vida 
acadêmica do aluno, com o objetivo de melhorar os indicadores de tempo de permanência e percentual 
de concludentes dos cursos de graduação da UVA, notadamente nas licenciaturas. 

Metas: 

2013 – Elaborar material informativo para alunos calouros e o Manual do Aluno de Graduação;

2014 – Discutir ideias sobre ações, programas e processos que possam ser transformados em projetos a 
serem implementados na Universidade que visem acompanhar e estimular a vida acadêmica dos discentes 
da UVA;

2014 a 2017 – Implantar os projetos que visem garantir um melhor acompanhamento dos discentes da UVA 
em todos os cursos de graduação, com o objetivo de  melhorar os indicadores de tempo de permanência e 
percentual de concludentes dos cursos de graduação da UVA, notadamente nas licenciaturas, bem como 
monitorar os resultados dos projetos implementados, adotando as ações corretivas necessárias.

– Promover estudos para avaliar a necessidade e os   impactos da implantação de um sistema de jubilamento.

Ação 04: Ofertar cursos de formação pedagógica permanente para os docentes da UVA. 

Objetivo: Possibilitar aos docentes encontros para discutir a prática pedagógica. 

Metas: 

2013 – Formar equipe multidisciplinar para iniciar os estudos sobre a prática pedagógica no ensino 
superior; 

2014 – Promover, pelo menos, 01 encontro pedagógico com todos os docentes da UVA; promover, 
pelo menos, 01 curso de formação em Educação à Distância para formar e preparar o corpo docente da 
universidade para a EAD.

2015 – Promover, pelo menos 01 (um), seminário abordando o tema: formação de professores no ensino 
superior; 
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2016 -2017 – Implementar anualmente, pelo menos 01 (um),   curso de extensão  na modalidade EaD,  de 
formação pedagógica para os  docentes da UVA. 

Ação 05: Estimular as múltiplas formas de parcerias interinstitucionais com vistas ao fortalecimento 
dos estágios curriculares no  ensino de graduação. 

Objetivo: Implementar a política institucional para os estágios curriculares. 

Metas: 

2013 – Realizar levantamento junto as Coordenações de Cursos e Pró Reitoria de Assuntos Estudantis 
das instituições que oferecem aos estudantes  da UVA oportunidades para a realização dos  estágios 
supervisionados obrigatórios;

2014 a 2017 - Atualizar convênios com as instituições que acolhem os discentes de todos os cursos de 
graduação da UVA; 

- Estimular experiências como Ciências sem Fronteiras para alunos da UVA e recepcionar alunos oriundos 
de outros países e realidades culturais de modo a estimular a produção científica e o intercâmbio de 
experiências de forma interinstitucional;

- Criar um bureau de aconselhamento para intercâmbio internacional em parceria com Pró Reitoria de 
Pesquisa e Pós Graduação - (PRPPG)

Ação 06: Aprimorar os sistemas e mecanismos de acompanhamento egressos da UVA e fortalecimento 
do vínculo dos mesmos com a Universidade

Objetivo: Fortalecer os sistemas e mecanismos de acompanhamento dos egressos da UVA

Metas:

2014 - Criação do link para acompanhamento do egresso no sitio eletrônico da UVA e disponibilização 
de acesso dos egressos ao sistema acadêmico para emissão de documentos como históricos

2015 – Criação da Associação dos Ex- Alunos da UVA e construção de uma programação de atividades 
anuais com os mesmos. 

2014 a 2017 – Estimular os egressos a realizar cursos de pós graduação Latu e Strictu sensu na UVA;

2016 a 2017 – Desenvolvimento de atividades e projetos que visem levantar informações sobre os 
egressos, bem como estreitar o vínculo dos egressos com a UVA por meio de programas de educação 
continuada. Além disto, implementar sugestões de melhorias levantadas junto a associação de ex-alunos.

Ação 07- Estimular a participação acadêmica e aperfeiçoar o sistema de cadastro das ações de 
extensão.

Objetivos: Disponibilizar todos os programas, projetos e ações de extensão por meio de um sistema de 
cadastro de ações padronizados.

Metas: 

2013 – Estabelecer diretrizes para o credenciamento das ações de extensão e correspondente certificação;
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2014 – Aperfeiçoar o sistema de cadastro dos projetos e implantar ferramentas para a impressão dos 
certificados de forma on line;

2015 – Ampliar a participação docente e discente em ações de extensão em todas as áreas acadêmicas;

2016 – 2017 - Estabelecer políticas com as comunidades local e regional para realização de ações de 
extensão que visem ao desenvolvimento social, econômico e cultural.

Ação 08: Reestruturação física e fortalecimento de parcerias do Museu Dom José.

Objetivo: Revitalização das parcerias e adequação do Museu Dom José (MDJ) em atendimento às 
normas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Metas: 

2013 – Elaboração do projeto de climatização do Museu Dom José (MDJ);

2014 - Adequação física considerando os aspectos Museográfico e Museológico (Plano Museológico 
exigido pelo IBRAM), contando com financiamento específico das entidades parceiras; 

- Fortalecimento de parcerias com os Cursos de Graduação da UVA, considerando o MDJ como espaço 
de ensino, pesquisa e extensão acadêmica;

2014 a 2017 – Desenvolver programação de visitas ao Museu Dom José por parte dos alunos de graduação 
da UVA;

2015- Reformulação do Estatuto do Museu Dom José, visando ao fortalecimento do Programa Educativo 
e Cultural; 

2015 - 2017 – Acompanhamento do projeto de requalificação do MDJ a ser realizado pelo IPHAN.

Ação 09: Direcionar ações de extensão para o conhecimento e desenvolvimento do ambiente 
semiárido 

Objetivo: Despertar a comunidade para o conhecimento das bases físicas naturais e dos valores sociais, 
econômicos e culturais do ambiente semiárido, buscando o seu desenvolvimento.
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Metas:

2013 – Realizar Ações voltadas para o Semiárido;

- Destinar, no mínimo 30%, das ações do projeto Prata da Casa, voltadas aos temas culturais regionais 
do nordeste;

- Ofertar, anualmente 2 editais internos (Projeto Rondon e Projeto Agente Extensionista), voltados às 
ações pertinentes ao ambiente semiárido;

2014 – Ampliar anualmente as atividades da Incubadora de Empreendimentos Solidários;

2014 – 2017: Ofertar anualmente editais voltados para ações de extensão, com ênfase para o conhecimento 
e desenvolvimento do semiárido, entre eles editais voltados para o Projeto Rondon e Projeto Agente 
extensionista;

Ação 10 : Desenvolver com qualidade a oferta de cursos de línguas estrangeiras

Objetivo: Atender a demanda docente, discente e comunidade em idiomas possibilitando participação 
em intercâmbios. 

Metas:

2013 – Ampliar em 20% o número de matriculas no NUCLE;

2014 – Implantar programa específico de idiomas, para fortalecer a participação docente e discente da 
UVA, no Programa Ciência sem Fronteiras;

2015- Ofertar semestralmente, turmas específicas para atender a demanda docente da UVA, objetivando 
desenvolver a capacidade individual em idiomas estrangeiros;  

 2016-2017 - Estabelecer convênio de intercâmbio com universidades de língua inglesa e        espanhola 
e criar turmas em EaD;

- Implantar cursos de formação intensiva (EFL) para realização de TOFFEL e exames de Proficiência em 
linguas estrangeiras destinadas a docentes e alunos de pós graduação.

Ação 11: Desenvolver projetos de extensão para captação de recursos.

Objetivo: Captar recursos junto aos órgãos de fomento para o desenvolvimento das ações de extensão e 
de cultura.

Metas:

2013 – Aperfeiçoar a estrutura existente para assessorar a elaboração/submissão de projetos aos órgãos 
de fomento;

2014 – Aumentar em 100% a submissão de projetos aos órgãos de fomento;
- Estabelecer uma política de parcerias interinstitucionais junto às Prefeituras da Região Norte do Estado 
do Ceará;
- Apoiar projetos e ações voltados a promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural da Região 
Norte do Ceará.
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2015 – 2017- Aumentar, anualmente, em 20% o envio de projetos aos órgãos de fomento e as parcerias 
interinstitucionais para ações de extensão.

Ação 12: Desenvolver e estimular ações culturais e desportivas no âmbito universitário

Objetivo: Realizar eventos de natureza cultural e desportivas de modo a promover a integração docente-
discente-comunidade.

Metas:

2014 – 2017 - Realizar anualmente a corrida das Mulheres;

-Realizar anualmente jogos universitários; 

- Apoiar e fortalecer as atividades da banda Prata da Casa;

- Realizar eventos socioculturais em datas comemorativas.

- Desenvolver festival de talentos universitário;

Ação 13: Ampliar a oferta de cursos de formação acadêmica e profissional

Objetivo: Estimular a participação do corpo discente e docente na oferta de cursos voltados às ações de 
extensão e cultura.

Metas:

2013 – Articular, com a PROGRAD e PROARES, as ações de extensão e cultura, referente aos Programas 
internos da UVA e com os demais Programas do Governo Estadual e Federal.

- Aplicar, anualmente, 4 editais (Projeto Escola na Universidade, Projeto Tutorial, Projeto Difusão de 
Línguas Estrangeiras e PREVEST) voltados às ações pertinentes a realização das ações de extensão e 
cultura.

2014-2017 – Promover, semestralmente  01 evento específico relacionado aos valores da arte e cultura 
em parcerias com outras instituições.

Ação 14: Implementar e efetivar a oferta da educação a distância na Universidade Estadual Vale 
do Acaraú – UVA.

Objetivos: Ofertar disciplinas, cursos de extensão, atualização, graduação e especialização na modalidade 
de EaD, dentro de padrões de qualidade, em consonância com as finalidades da Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA.

Metas:

2013 – Estruturar o NEaD e iniciar a oferta disciplinas a distância;

2014 – Elaborar o Projeto do NEaD e submeter o credenciamento junto ao Ministério da Educação e 
Cultura;

-Firmar convênios e parcerias para atender demandas formativas em EaD;
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- Ampliar anualmente em 20%  a oferta de disciplinas;

- Ofertar um curso piloto, em EaD, de metodologia da pesquisa para os professores da UVA

2014-2017- Implantar semestralmente 02 formações, no âmbito técnico e pedagógico, para os docentes 
interessados em EaD;

2015 –ofertar cursos de extensão na modalidade EaD;

- Fortalecer o laboratório de produção textual de EaD.

2015-2017 - Implantar anualmente, pelo menos, 01 curso de graduação e especialização, na modalidade 
EaD, de modo a atender demandas  internas  e externas.

Ação 15: Planejar e implantar ações de apoio aos estudantes, preferencialmente aos em 
vulnerabilidade socioeconômica.

Objetivos: Possibilitar a melhoria do rendimento acadêmico e o envolvimento discente na solução dos 
problemas da UVA.

Metas: 

2013 – Manutenção do Programa Bolsa Universidade (PBU);

- Manutenção do Programa de Auxílio Alimentação;

- Planejamento do Restaurante Universitário;

2014 -  Reformulação do Programa Bolsa Universidade (PBU);

- Construção do Restaurante Universitário;

- Aquisição e adequação de imóvel para residência universitária;

- Elaboração e discussão do Programa de Apoio Psicossocial.

- Elaboração da normatização seletiva e disciplinar para a Residência Universitária;

- Implantação do Programa de Auxílio Moradia.

2015  – Ampliação (20%) do Programa de Auxílio Moradia.

2017 – Avaliação dos Programas Institucionais da PROARES.

Ação 16: Explorar demandas espontâneas e induzidas por cursos de pós-graduação lato sensu tanto 
na sede quanto nos cursos realizados de forma descentralizada no Ceará e em outros Estados.

Objetivos: Ampliar, com qualidade e em sintonia com as necessidades da sociedade, a oferta de cursos 
para profissionais de todas as áreas.
Metas:
2013 – Ampliar em 40% (12 cursos aproximadamente), em relação ao ano de 2012, o número de cursos 
de pós-graduação lato sensu ofertados;
2014 – Abrir 12 cursos e buscar a publicação, em revistas indexadas, de artigos científicos produzidos nos 



66

cursos de pós-graduação lato sensu;
2015 – Abrir 16 cursos e buscar a participação em eventos de projeção nacional, e internacional, de 
artigos científicos produzidos nos cursos de pós-graduação lato sensu.
2016 – Abrir 20 cursos e participar do Encontro de Iniciação à Pesquisa com os Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) e dos trabalhos publicados dos alunos dos cursos da PROED ;
2017 – Abrir 20 cursos e realizar um evento com a participação das instituições parceiras para apresentação 
de trabalhos dos alunos da UVA que cursam as pós-graduações em tais instituições.

Ação 17: Submeter propostas para criação de novos programas institucionais e interinstitucionais 
de pós-graduação (acadêmico e profissional).

Objetivo:  Implantar 4 novos programas de mestrado e 01 de doutorado institucionais, bem como 04 
programas de mestrado e 05 de doutorado interinstitucionais.

Metas: 

2013 – Submissão de 01 propostas de Mestrado pelo APCN/CAPES;

2014 – Submissão de 01 propostas de Mestrado APCN/CAPES;

-Articular junto a outras IES objetivando ofertar programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucional 
(02 MINTER E 01 DINTER); 

2015 – Submissão de 02 propostas de Mestrado pelo APCN/CAPES;

- Articular junto a outras IES objetivando ofertar programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucional 
(02 MINTER E 02 DINTER);

2016 – Submissão de 02 propostas de Mestrado pelo APCN/CAPES;

- Articular junto a outras IES objetivando ofertar programas de Doutorado Interinstitucional (02 DINTER); 

2017 – Submissão de 02 propostas de Mestrado e 01 de Doutorado pelo APCN/CAPES.
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Ação 18: Elaborar e aprovar no Conselho Universitário (CONSUNI) política específica para a 
qualificação docente continuada.

Objetivo: Titular todos os docentes da UVA com, pelo menos, o título de mestre.

Metas:

2013 – Ter 70% do total dos docentes com titulação de mestre;

2014 – Ter 80% do total dos docentes com titulação de mestre;

2015 – Ter 100% do total dos docentes com titulação de mestre ou mestrando; Estimular a formação 
continua em programas de Pós Doutorado para os Doutores da UVA após 4 anos decorridos do seu 
ingresso à instituição ou seu retorno segundo indicação dos respectivos colegiados.

2017 – Ter 50% do total dos docentes com titulação de doutor ou em doutoramento.

Ação 19: Elaboração e Implantação do Plano de Capacitação dos Servidores e Gestores

Objetivo: Oferecer Cursos de Aperfeiçoamento de funcionários e Gestores da UVA, visando à melhoria 
da qualidade dos serviços prestados.

Metas: 

2013- Realização dos estudos e levantamentos para elaboração do Plano de Capacitação dos  Servidores  
e Gestores a ser aprovado pelo CONSUNI;

2014- Elaboração e aprovação do CONSUNI do Plano de Capacitação dos  Servidores  e Gestores;

2015-  Oferta de 10 cursos de aperfeiçoamento com a participação de pelo menos 25% dos funcionários 
e gestores;

2016-  Oferta de 15 cursos de aperfeiçoamento com a participação de pelo menos 40% dos funcionários 
e gestores;

2017- Oferta de 15 cursos de aperfeiçoamento com a participação de pelo menos 50% dos funcionários 
e gestores.

Ação 20:  Elaborar e aprovar no CONSUNI, o novo plano físico-financeiro de reestruturação física, 
aparelhamento dos laboratórios, bibliotecas e melhoria das instalações.

Objetivo: Requalificar laboratórios, bibliotecas e instalações físicas dos quatro campi de Sobral, de 
acordo com o que preconizam as normas/boas práticas de ensino.

Metas: 

2013- Elaborar e aprovar o novo plano físico-financeiro, plurianual, de aparelhamento dos  laboratórios, 
bibliotecas e melhoria das instalações dos quatro campi da UVA de Sobral.

2014- Climatização de 50% dos espaços acadêmicos do campus CIDAO  e 30% do campus da Betânia; 

- Reformar ou disponibilizar uma nova estrutura física para a PROED;

- Iniciar a construção e aparelhamento do Restaurante Universitário;
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- Iniciar o processo de aquisição da Residência Universitária;

- Articular junto ao Governo do Estado para disponibilização de recursos para a construção do Prédio de 
Laboratórios Multiusuários e Construção do novo CCH;

- Investir  250 Mil reais em Livros e Periódicos

2015- Climatização de 70% dos espaços acadêmicos do campus CIDAO  e do campus da Betânia

- Iniciar o funcionamento do Restaurante Universitário;

- Inciar a construção do Prédio de Laboratórios Multiusuário;

- Inciar a Construção das novas instalações do Centro de Ciências Humanas - CCH;

- Investir  250 Mil reais em Livros e Periódicos

- Revisar as instalações físicas dos laboratórios de ensino existentes no campus da Betânia;

2016- Climatização de 100% os espaços acadêmicos do campus CIDAO  e do campus da Betânia; 

- Revestimento cerâmico dos corredores do prédio da Betânia;

- Investir  250 Mil reais em Livros e Periódicos

- Revisão das instalações físicas dos laboratórios de ensino existentes no campus do DERBY;

2017- Instalação de projetores multimídia em 100% das salas de aula;

- Renovar  50% do mobiliário da Universidade;

- Renovar em 100% e ampliar em 50% da frota de veículos.

- Investir  250 Mil reais em Livros e Periódicos

Ação  21: Suprimento do Quantitativo de Funcionários e Professores Efetivos

Objetivo: Suprir em número adequado a carência de funcionários e professores efetivos em vários setores 
da Universidade e colegiados de curso

Metas: 

2013- Criação, implantação e análise dos resultados dos trabalhos da Comissão de Verificação de Efetivo 
Exercício Funcional;

2014- Contratar, via Concurso, de 35 funcionários de Nível Superior e Médio; 

- Concurso para professor Efetivo;

2015- Contratar de Empresa de Vigilância Especializada para os 4 (quatro) campi;

2015-2017- Reposição de 100% das vagas vacantes de Professores Efetivos.

Ação  22: Realizar o mapeamento de processos visando à padronizando das rotinas administrativas 
da Universidade.
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Objetivo: Fornecer visão integrada de processos administrativos existentes, através da sua descrição e de 
seu desenho, identificando sua inter-relação, com vista a dar celeridade aos processos e evitar re-trabalho.

Metas: 

2013- Levantar os processos existentes;       

2014- Realizar formação geral sobre processos administrativos; 

- Mapear 10% dos processos existentes e estabelecer indicadores de eficiência;

2015- Mapear 40% dos processos existentes e estabelecer indicadores de eficiência;

- Promover reuniões periódicas com os setores que tiveram os processos mapeados para avaliação dos 
indicadores;

2016 - Mapear 70% dos processos existentes e estabelecer indicadores de eficiência;

- Promover reuniões periódicas com os setores que tiveram os processos mapeados para avaliação dos 
indicadores;

2017 - Mapear 100% dos processos existentes e estabelecer indicadores de eficiência;

- Promover reuniões periódicas com os setores que tiveram os processos mapeados para avaliação dos 
indicadores.

Ação  23:  Realizar a avaliação institucional junto aos discentes, docentes, funcionários, administração 
superior, coordenadores de cursos e diretores de centros. 

Objetivo: Produzir dados e informações que permitam o contínuo aperfeiçoamento das ações da 
Universidade.

Metas: 

2013 - Rever os instrumentos de coleta de dados existentes no Sistema Acadêmico;

- Instituir campanha de sensibilização junto à comunidade acadêmica;
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- Analisar e divulgar os dados  (Sistema Acadêmico do perfil socioeconômico e avaliação do professor);

2014 - Definir metodologia e questionário de aplicação de pesquisa junto aos egressos;

2014/2017 – Avaliar a Universidade sob o olhar discente, docente, funcionário, administração superior, 
coordenadores de cursos e diretores de centros 

Ação  24:  Institucionalizar a Pesquisa e Pós-graduação na UVA. 

Objetivo: Promover o gerenciamento de recursos financeiros visando à consolidação da pesquisa e 
estimular a participação docente nos editais de fomento à pesquisa das agências estaduais e nacionais.

Metas: 

2013- Estimular a ampliação de Núcleos e Grupos de Pesquisas, bem como a  qualificação dos mesmos;

- Estimular a participação docente nos editais da instituição;            

2014 - Buscar parcerias com instituições de pesquisa e pós-graduação, pública e privadas, dentro e fora 
do Estado;

- Estimular a Produção Científica dos pesquisadores;

- Desenvolver Revistas Científicas e buscar qualificá-las da melhor maneira possível;

- Reformular a estrutura organizacional da PRPPG;

- Participar de chamadas públicas institucionais, visando adequação da infraestrutura física e laboratorial 
da UVA para pesquisa;

- Reestruturar o Nits e o Bureau de Projetos; 

- Criar o bureau de relações internacionais – para estimular e promover o desenvolvimento do programa 
Ciências sem Fronteiras e acordos e convênios internacionais com IES’s e Instituições de pesquisa com 
classificação igual ou superior a 3 ou B ( casos das Norte Americanas) 

2015 - Estimular a participação docente nos editais de fomento à pesquisa  das agências estaduais e 
nacionais; Criar o Conselho de Pesquisa e Pós Graduação formado pelos pesquisadores com projetos 
financiados pelo CNPq e Instituições similares assim como representantes eleitos por colegiados de 
áreas. Criar meios para o fomento das relações de parceria com grupos de pesquisadores e instituições 
de PALOPS.

2016 – Implantar a integração da pesquisa com a extensão e o ensino;

- Buscar meios para expandir os programas de Bolsas atualmente existente na IES.

2017 – Adotar e implantar um sistema interno de avaliação das atividades de pesquisa e pós-graduação, 
buscando sua continua qualificação.

Ação 25: Reformular o Estatuto, o Regimento Interno e a estrutura organizacional da Universidade. 

Objetivo: Adequar a atual realidade da Universidade e da legislação vigente, voltada para a autonomia 
didático-científica, administrativa, financeira, patrimonial e de gestão democrática.



71

Metas: 

2014 - Definir a sistemática das atividades e agenda para reelaboração do Estatuto, Regimento Interno e 
estrutura organizacional da Universidade pela Administração Superior; 

-Apresentar, discutir e aprovar no CONDIR, CONSUNI e CEPE a sistemática das atividades e agenda 
para reelaboração do Estatuto e do Regimento Interno;

- Promover as reuniões de trabalho conforme sistemática e agenda aprovadas no CONDIR, CONSUNI 
e CEPE;

2015 - Realizar as reuniões de trabalho conforme sistemática e agenda aprovadas no CONDIR, CONSUNI 
e CEPE;

- Consolidar as propostas apresentadas nas reuniões do Estatuto, Regimento e estrutura organizacional;

- Apresentar minuta elaborada do Estatuto, Regimento e estrutura organizacional para discussão e 
aprovação no CONDIR, CONSUNI e CEPE;

2015 – 2016 - Elaborar texto final do Estatuto e Regimento e do organograma;

- Encaminhar a SECITECE proposta de reformulação do Estatuto e Regimento para análise e envio à 
PGE.

- Encaminhar a SECITECE proposta de reformulação do organograma para análise e envio à SEPLAG.

9.  ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

A Comunidade Universitária é integrada pelos corpos docente, discente e técnico-administrativo do 
quadro permanente, dos servidores e dos docentes cedidos à Universidade.

A admissão do pessoal docente é feita mediante prévia habilitação em concurso público de provas e 
títulos e a do pessoal técnico-administrativo, mediante prévia habilitação em concurso público de prova, 
ou de provas e títulos, subordinada, num e noutro caso, à existência de vaga.

Os atos de nomeação, exoneração, demissão, disponibilidade e aposentadoria são de competência do 
Reitor. O regime jurídico de trabalho do pessoal docente e técnico-administrativo da UVA é o do Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. A Lei 14.116 de 26 de maio de 2008 – DOE 
27/05/2008, criou o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos – PCCV, do grupo Ocupacional Magistério 
Superior – MAS.

Consideradas as especificidades da carreira de Magistério Superior, nas suas diversas categorias, 
definidas pela Lei 14.116 de 26 de maio de 2008, o regime jurídico de trabalho do pessoal docente é 
subsidiariamente disciplinado, quanto às modalidades de vinte e quarenta horas semanais de atividade 
e de dedicação exclusiva, na conformidade do que dispõe o Regimento Geral, observado o disposto no 
artigo 57 da LDB.

A promoção, a progressão horizontal e vertical bem como o acesso do pessoal docente e técnico-
administrativo da UVA é disciplinada em regulamento específico aprovado pelo Conselho Universitário.
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9. 1. DOCENTES

O Corpo Docente da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA é constituído pelos 
servidores integrantes do Grupo Ocupacional Magistério Superior da UVA e pelos professores Visitantes, 
Substitutos, Pesquisadores e Voluntários.

A) ADMISSÃO

A admissão na Carreira de Magistério Superior é feita mediante concurso público de provas e títulos, em 
que devem ser observadas a legislação vigente e as normas de editais baixados pela Reitoria, conforme 
os requisitos e critérios estabelecidos pelo Conselho Universitário. O acesso às Classes da Carreira de 
Magistério Superior e à Progressão Horizontal na classe, são feitas por ascensão funcional nos termos 
de Resolução Normativa aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e Conselho 
Universitário (CONSUNI). A admissão a cargo de natureza técnico-administrativa far-se-á mediante a 
prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

A admissão de pessoal docente e técnico-administrativo não pode ser feita com acumulação de outro 
cargo ou emprego público, ressalvadas as exceções constitucionais. O candidato, antes de sua posse, 
declara perante o órgão de pessoal da Universidade se exerce cargo ou emprego público.

B) REGIME DE TRABALHO

O regime de trabalho do pessoal da UVA é o do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
do Ceará, sendo que o do pessoal docente será subsidiariamente disciplinado, em suas modalidades de 
vinte ou quarenta horas semanais de atividades e de dedicação exclusiva, por Resolução do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, atendidas às especificidades da Carreira de Magistério Superior, nas suas 
diversas categorias e obedecendo ao disposto no Art. 57 da LDB.

C) DAS FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS

O pessoal docente e técnico-administrativo da Universidade têm direito a férias anuais e licenças, 
conforme a legislação vigente. Além dos casos previstos em lei, os docentes, previamente autorizados, 
poderão afastar-se da Universidade para as seguintes finalidades:

XII. fazer curso de pós-graduação;

XIII. fazer curso ou estágio de aperfeiçoamento ou especialização;

XIV. participar de reuniões de natureza científica, cultural ou técnica, diretamente relacionadas com 
suas atividades de magistério na UVA;

XV. prestar colaboração temporária a outras instituições de ensino superior mantida pelo governo 
Federal, Estadual ou Municipal;

XVI. cooperar em programas de assistência técnica, em virtude de convênio celebrado com a 
Universidade.

Nas hipóteses dos itens I, II, III e IV o docente terá direito à percepção de sua remuneração integral, 
durante o tempo em que durar o seu afastamento. Na hipótese do item V, o afastamento deve ser concedido 



73

por prazo fixado pela Universidade, com remuneração integral, se a instituição beneficiada for mantida 
pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal.

D) REMANEJAMENTO

Os integrantes da Carreira do Magistério Superior podem ser remanejados de um para outro Curso do 
mesmo Centro ou de Centro diferente, a pedido ou ex-officio, mediante portaria do Reitor.

Em dezembro de 2013 o quadro de docentes apresenta 427 professores em atividade, sendo 321 
efetivos e 106 substitutos. 

Nas tabelas a seguir apresenta-se o número de docentes efetivos e substitutos segundo a titulação 
acadêmica e o regime de trabalho. 

TABELA 04 - Docentes efetivos e substitutos em atividade por Titulação Acadêmica. 2013. UVA.

Docente

Titulação Acadêmica Total
Pós-Doctor Doutor Mestre Especialista Graduado Quantidade %

Efetivo 15 75 135 81 15 321 75,00
Substituto - 2 34 45 25 106 25,00

Total 15 77 169 126 40 427 100,00

FONTE: DRH/UVA. Dez/2013. 

TABELA 05 - Docentes efetivos, substitutos e visitantes por Titulação Acadêmica. 2008-2013. UVA.

Titulação Acadêmica
Ano

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pós-Doctor 6 6 7 13 14 15

Doutor 47 54 54 68 71 77
Mestre 132 150 148 132 160 169

Especialista 97 102 101 95 118 126
Graduado 35 40 35 20 37 40

Total 317 352 345 328 400 427

FONTE: DRH/UVA. Dez/2013. 

TABELA 06 - Docentes efetivos, substitutos e visitantes segundo o Regime de Trabalho. 2008-2013. UVA.

Regime de Trabalho Ano
2008 2009 2010 2011 2012 2013

40 horas com dedicação exclusiva 218 215 214 234 234 245
40 horas 71 110 107 71 146 165
20 horas 28 27 24 23 20 17

Total 317 352 345 328 400 427

wFONTE: DRH/UVA. Dez/2013. 
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QUADRO 11 - Atividades de Pesquisas desenvolvidas segundo o tipo de Produção Científica por Centro. 2013. UVA. 

Produção 
Científica /

Centro

Artigos 
Completos 

Publicados em 

Periódicos

Capítulos 
de Livros 

Publicados Livros

Dissertação 
de Mestrado 
– Orientações 

concluídas

Resumos 
Publicados 
em Anais de 

Eventos

Trabalhos 
Completos 
Publicados 
em Anais de 
Congressos

Trabalhos 
Técnicos

Total 
Geral

Centro de 
Ciências Agrárias 
e Biológicas

48 8 - 12 139 11 1 219

Centro de 
Ciências Exatas e 
Tecnologia

20 4 - 6 120 42 10 202

Centro de 
Ciências Sociais 
Aplicadas

1 6 - - 45 2 8 62

Centro de 
Ciências 
Humanas

12 28 2 3 26 19 1 91

Centro de 
Ciências da 
Saúde

70 4 -
7 63

2 1 147

Centro de 
Filosofia, Letras 
e Educação

18 17 7 1 11 12 3 69

Total 169 67 9 29 404 88 24 790

FONTE: Plataforma Lattes. Pesquisa realizada no dia 28/04/2014.

9.2.  TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Os atos de provimento e vacância, de lotação e movimentação de pessoal nos diversos órgãos ou Unidades 
da Universidade, bem como a atribuição de vantagens, a concessão de licenças e afastamento a servidores 
técnico-administrativos são da competência do Reitor.

Os serviços da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA são prestados pelo seu corpo de 
servidores técnico-administrativos, por servidores a ela cedidos ou por terceiros contratados na forma da 
lei.
 Atualmente os Servidores Técnico-administrativos das três Universidades Estaduais estão em 
negociação com o Governo do Estado para implantação do  Plano de  Cargos, Carreira e Vencimentos 
dos mesmos, haja visto que os estes não foram incluídos na Lei 14.116 de 26 de maio de 2008.

TABELA 07 - Pessoal técnico-administrativo segundo a Titulação Acadêmica. 2008-2013. UVA. 
Titulação Acadêmica 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ensino fundamental incompleto 22 19 14 11 17 -
Ensino fundamental completo 12 10 10 9 8 23
Ensino médio completo 24 26 22 22 17 15
Graduação 42 44 42 40 38 36
Especialização 29 30 29 27 24 32
Mestrado 2 2 2 2 3 2

Total 131 131 119 111 107 108

FONTE: DRH/UVA. Dez/2013. 

9.3.   DISCENTES 

O corpo discente da Universidade é constituído por todos os alunos matriculados nos seus cursos 
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regulares. Abaixo, apresentam-se os alunos matriculados em 2013 nos cursos de graduação ofertados nos 
4 (quatro) campi de Sobral.

TABELA 08 - Alunos matriculados e concludentes segundo o Curso de Graduação em 2013. UVA
Cursos Matriculados Concludentes

Administração - Bacharelado 608 57
Ciências Biológicas – Bacharelado * 200 35
Ciências Biológicas – Licenciatura * 300 31
Ciências Contábeis - Bacharelado 836 93
Ciências da Computação - Bacharelado 403 35
Ciências Sociais – Bacharelado 206 4
Ciências Sociais – Licenciatura 252 10
Direito - Bacharelado 478 67
Educação Física - Bacharelado 259 26
Educação Física – Licenciatura 431 78
Enfermagem - Bacharelado 410 30
Engenharia Civil - Bacharelado 519 61
Filosofia – Bacharelado 212 14
Filosofia – Licenciatura 324 27
Física – Licenciatura 362 9
Geografia – Licenciatura 406 23
História – Licenciatura 515 53
Letras – Habilitação em Língua Inglesa – Licenciatura 286 25
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa – Licenciatura 638 64
Matemática – Licenciatura 517 58
Pedagogia – Licenciatura 932 103
Química – Bacharelado (Iniciado em 2011.1) 125 -
Química – Licenciatura 362 20
Tecnologia em Construção de Edifícios - Tecnológico 450 42
Zootecnia – Bacharelado 390 37

Total 10.421 1.002

FONTE: Sistema Acadêmico/UVA. 

Nota: * Mudança de nomenclatura

9.3.1. NORMAS E FORMAS DE ACESSO 

A admissão aos cursos de graduação é feita mediante processo seletivo, realizado duas vezes ao 
ano, estando aberto a qualquer cidadão que tenha concluído o ensino médio ou equivalente. 

Outras formas de acesso a um curso de graduação são: 

a) Admissão como Graduado-  acessível a portadores de diploma de curso superior 
reconhecido, com ingresso mediante aprovação em processo seletivo especial regido por Edital lançado 
semestralmente conforme descrito no calendário acadêmico. 

b) Transferência de instituição - Mudança do vínculo de um estudante de outra Instituição 
de Ensino Superior para a UVA, que se dá mediante processo seletivo especial, para provimento de vagas 
no primeiro e segundo semestre letivo,  conforme edital específico e em datas previstas no calendário 
acadêmico. 

c) Transferência ex-officio: Ocorre, por força da Lei No. 9.536/97, quando estudantes de 
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IES pública, em qualquer época do ano e independente de vaga, tratando-se de servidor público federal, 
civil ou militar, conforme são removidos ou transferidos de seus domicílios para município onde existe 
curso da UVA como transferência destinada a atender ao servidor público ou a seus dependentes.

9.3.2. MOBILIDADE ACADÊMICA 

  O estudante da UVA pode realizar mudanças de curso, cursar disciplinas ou períodos 
inteiros em outras instituições de ensino superior. É tembém permitido ao aluno o reingresso ao curso, 
caso ele tenha abandonado.

 a) Convênio entre instituições de ensino superior  - Instrumento de cooperação educacional, 
científica e tecnológica entre a UVA e Universidades brasileiras e estrangeiras. Atualmente a UVA conta 
com convênio com a Universidade de Fortaleza, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Regional 
do Cariri e  Instituto de Tecnologia Aplicada (INTA). Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – 
FAMETRO, Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, Faculdade Piauiense – FAP, Faculdade Católica 
Rainha do Sertão – FCRS,Instituto Dom José – IDJ, Instituto de Estudos e Pesquisas do Vale do Acaraú 
– IVA, Sociedade Educacional Mater Christi – Mantenedora da Faculdade de Ciências e Tecnologia))  
Dentre as instituições estrangeiras citamos American College of Brazilian Studies - AMBRA a  Todos os 
estudantes admitidos por meio desse convênio seguem  tanto as normas da UVA, quanto as do convênio. 
A solicitação de matrícula ocorre no período informado no calendário acadêmico.

b) Reingresso – permite  ao aluno que esteja em situação abandono (não realizou matrícula 
semestral)  retorne à Universidade sem prestar vestibular.  O processo de reingresso  está condicionado 
à inscrição no processo seletivo especial, mediante edital. Esse procedimento ocorre no primeiro e no 
segundo semestre letivo, conforme previsto no calendário acadêmico, para provimento de vagas no 
semestre seguinte ao pleito. 

c) Reingresso automático: permitido para aluno formando da UVA, nos cursos que disponham 
das modalidades bacharelado e licenciatura. De acordo com o  Art. 8º da Resolução 63/2010 - 
CEPE: Os aluno graduados pela UVA terão vaga garantida numa segunda modalidade de graduação 
(bacharelado ou licenciatura) do mesmo curso, se requererem no semestre seguinte ao da colação de grau, 
independentemente do uso das vagas destinadas.

d) Mudança de curso na mesma área de conhecimento - permitida ao aluno regularmente 
matriculado e admitido por Concurso Vestibular, desde que tenha integralizado 900 horas da matriz 
curricular de origem. Esse procedimento ocorre no primeiro e segundo semestre letivo, mediante edital, 
conforme previsto no calendário acadêmico.

No ano de 2013 inscreveram-se no vestibular 14.482 candidatos concorrendo a 1.790 vagas distribuídas 
nos 25 cursos de graduação, perfazendo uma média de  8,09  candidatos  por  vaga.  Destaca-se  com  
maior procura, o curso de Direito com uma concorrência de 24,08 candidatos por vaga, seguido do curso 
de Engenharia Civil com 18,99 candidatos por vaga.



77

TABELA 09 – Número de vagas, candidatos e concorrência do Concurso Vestibular de 2013. UVA.

Cursos Vagas Candidatos Concorrência
Administração – Bacharelado – 80 1.332 16,65
 Ciências Biológicas  – Bacharelado * 25 136 5,44
 Ciências Biológicas  – Licenciatura * 75 331 4,41
Ciências Contábeis - Bacharelado 80 880 11
Ciências da Computação - Bacharelado 80 449 5,61
Ciências Sociais – Bacharelado 50 418 8,36
Ciências Sociais – Licenciatura 50 184 3,68
Direito - Bacharelado 80 1.926 24,08
Educação Física – Bacharelado 40 464 11,6
Educação Física – Licenciatura 40 306 7,65
Enfermagem – Bacharelado 80 1.378 17,23
Engenharia Civil – Bacharelado 80 1.519 18,99
Filosofia – Bacharelado 40 96 2,4
Filosofia – Licenciatura 40 185 4,63
Física – Licenciatura 90 221 2,46
Geografia – Licenciatura 80 259 3,24
História – Licenciatura 80 652 8,15
Letras – Habilitação em Língua Inglesa 80 187 2,34
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa 80 458 5,73
Matemática – Licenciatura 70 295 4,21
Pedagogia – Licenciatura 130 1.116 8,58
Química – Bacharelado 80 141 1,76
Química – Licenciatura 80 193 2,41
Tecnologia em Construção de Edifícios - Tecnológico 90 691 7,68
Zootecnia – Bacharelado 90 665 7,39

Total 1.790 14.482 8,09
FONTE: CEPS/UVA. 

Nota: * Mudança de nomenclatura.

TABELA 10- Número de vagas ofertadas e de inscritos. Concurso Vestibular. Período de 2008 a 2013. UVA.

Ano Vagas ofertadas no 
concurso vestibular

Inscritos no concurso 
vestibular

Densidade do Processo Seletivo de 
Ingresso no Vestibular (DPSI)

2008 1.830 11.433 6,24
2009 2.040 19.731 9,67
2010 2.150 13.445 6,25
2011 2.190 13.175 6,02
2012 1.460 12.843 8,79
2013 1.790 14.482 8,09

FONTE: CEPS/UVA.

Em 2013, Universidade realizou, por meio de edital lançado pela Pró-reitoria de Graduação, a inscrição 
e seleção de candidatos ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação através da modalidade de 
Mudança de Curso, Reingresso, Transferência de outras Instituições de Ensino Superior para a UVA, 
Migração dos Cursos Descentralizados e Admissão como Graduado. A seleção tem por base o resultado 
do Índice de Rendimento Acadêmico – IRA.
    

TABELA 11 – Número de vagas ofertadas, inscritos e ingressantes por Outra Formas de Ingresso. 2013. UVA
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Cursos Vagas 
Ofertadas Inscritos Ingressantes

Administração - Bacharelado 22 103 20
Ciências Biológicas – Bacharelado e Licenciatura * 22 22 22
Ciências Contábeis - Bacharelado 22 86 22
Ciências da Computação - Bacharelado 22 11 6
Ciências Sociais – Bacharelado e Licenciatura 54 36 24
Direito - Bacharelado 22 240 22
Educação Física – Bacharelado e Licenciatura 22 19 15
Enfermagem – Bacharelado 22 71 22
Engenharia Civil – Bacharelado 22 200 22
Filosofia – Bacharelado e Licenciatura 22 21 9
Física – Licenciatura 11 4 4
Geografia – Licenciatura 22 3 0
História – Licenciatura 22 16 9
Letras – Habilitação em Língua Inglesa 22 5 2
Letras – Habilitação em Língua Portuguesa 22 37 18
Matemática – Licenciatura 22 14 8
Pedagogia – Licenciatura 11 10 6
Química – Bacharelado e Licenciatura 44 14 8
Tecnologia em Construção de Edifícios - Tecnológico 11 14 6
Zootecnia – Bacharelado 11 1 1

Total 450 927 246
   FONTE: Sistema Acadêmico/UVA. 

   Nota: * Mudança de nomenclatura

9.3.3. NORMAS DISCIPLINARES

As normas disciplinares do corpo discente são da competência do Reitor e dos dirigentes administrativos, 
na esfera de sua jurisdição. Os corpos docente, discente e técnico-administrativo estão sujeitos às seguintes 
penas disciplinares:

a) Repreensão;

b) Suspensão;

c) Destituição;

d) Exclusão;

e) Demissão, salvo em relação ao discente.

Na aplicação dessas sanções disciplinares previstas, serão observadas as prescrições do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado, as disposições do Regimento Geral da UVA e da Resolução do 
Conselho Universitário, que disciplinar a matéria.

1. A repreensão, a suspensão, exclusão e a demissão devem ser aplicadas, mediante portaria do 
Reitor, e constarão obrigatoriamente dos assentamentos funcionais do punido.

2. A pena de destituição será decretada pelo Reitor.

Das decisões de natureza disciplinar caberá recurso voluntário para o Conselho Universitário, caso se 
trate de professor ou servidor técnico-administrativo e, para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
caso se trate de aluno. O recurso terá efeito suspensivo e deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias.
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Ao regime disciplinar do pessoal docente e técnico-administrativo da Universidade incorporam-se as 
disposições da legislação estadual vigente.

É facultado a qualquer membro do corpo docente, discente ou técnico-administrativo, comparecer, 
pessoalmente ou por seu procurador, à sessão em que haja de ser julgado em grau de recurso.

10.  GESTÃO FINANCEIRA 

Realizada em termos de Orçamento pela Coordenadoria de Planejamento Geral, localizada na Pró-
Reitoria de Planejamento, sendo executada pela Coordenadoria de Gestão Financeira, vinculados à Pró-
Reitoria de Administração

10.1 PATRIMÔNIO

Constituem patrimônio da Fundação os seus bens móveis, imóveis, semoventes, instalações, títulos, 
direitos e outros valores, bem como os que lhe forem destinados e incorporados, oriundos de doações, 
legados ou aquisições.

O patrimônio da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA é o previsto no artigo 7º da 
lei nº 10.933, de 10 de outubro de 1984, combinado com o Art.15 do Estatuto, e deve ser administrado 
pelo Presidente da FUVA, que é cumulativamente o Reitor da UVA, com observância das prescrições 
legais, estatutárias e regimentais aplicáveis à matéria.

A Reitoria, observadas as disposições do Estatuto e do Regimento Geral, decidirá sobre a aquisição e 
distribuição de material, controle patrimonial, planejamento e execução de obras, assim como, sobre as 
operações de conservação e manutenção de bens.

Os recursos financeiros da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA constarão do 
orçamento, em que devem ser consignadas as dotações oriundas do poder público e os valores de 
outras origens. A proposta orçamentária deverá ser elaborada segundo o disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

10.2. RECEITA

Constituem Receitas da Fundação mantenedora:

I.  produto das dotações que lhe sejam destinadas no orçamento anual do Estado, da União e de 
Municípios;

II.  ajudas financeiras de qualquer origem, que sejam aceitas por sua Administração Superior;

III.  contrapartidas financeiras oriundas de convênios, acordos, contratos e ajustes;
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IV.  fundos especiais;

V.  saldos de exercícios financeiros, quando transferidos para a conta patrimonial;

VI.  dotações e contribuições concedidas por pessoas físicas ou jurídicas;

VII.  renda de aplicações de bens e valores patrimoniais, de serviços prestados e de produção;

VIII.  receitas de taxas, emolumentos e custeio de cursos de graduação e extensão;

IX.  rendas eventuais.

Os recursos financeiros serão, obrigatoriamente, depositados no estabelecimento de crédito determinado 
pelo Governo do Estado.

10.3. ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, sendo uno o orçamento. O orçamento será elaborado 
pela Presidência, aprovado pelo Conselho Diretor e encaminhado à Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado, dentro dos prazos estabelecidos e segundo as prioridades e metas da Administração 
Pública Estadual.

A LOA – Lei Orçamentária Anual, sancionada pelo Governador do Estado, apresenta a discriminação 
da previsão da receita, por categoria econômica e por fontes e, também, a despesa, por funções, 
programas, subprogramas, projetos e atividades, por categorias econômicas e elementos de despesa.

Orçamento Analítico, aprovado por resolução do Conselho Diretor, discrimina a despesa por 
subprojetos e subatividades, desdobrando-a, por fontes de recursos.

As dotações discriminadas no Orçamento Analítico não poderão ultrapassar os limites fixados 
no Orçamento-Programa. O Orçamento Analítico pode ser revisto, ao longo do ano, sempre que 
necessário, tendo em vista a compatibilização da despesa com as possibilidades efetivas de receita, nos 
termos da Previsão dos Fluxos de Caixa.

A Previsão dos Fluxos de Caixa, proposta pelo Presidente e aprovada pelo Conselho Diretor, com 
amplitude quadrimestral e desdobramento mês a mês, contem a estimativa da receita por fontes e a 
programação da despesa, por espécie de destinação, esta estruturada compativelmente com aquela.

Os saldos das contas verificados no encerramento de um exercício financeiro podem ser, no todo ou 
em parte, transferidos para o exercício seguinte. A prestação de contas conterá necessariamente os 
seguintes elementos:

1. balanço patrimonial;

2. balanço financeiro;
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3. demonstrativo entre a receita estimada e a receita realizada;

4. quadro comparativo entre a despesa fixada e a despesa realizada;

5. documentos comprobatórios na forma da legislação em vigor.

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão serão apreciados pelo Conselho Diretor, homologados 
pelo Conselho Universitário, sendo, a seguir, encaminhados à Secretaria da Controladoria do Estado 
do Ceará - SECON, até o dia 30 de março de cada ano, pelo Reitor da Universidade. Após análise, da 
Prestação de Contas e o Relatório de Gestão, a SECON envia ao Tribunal de Contas do Estado.

10.4. PLANO PLURIANUAL – PPA

O PPA – UVA elaborado para o período 2012 – 2015, Lei Estadual n°. 15.109 de 02/01/2012, 
contempla os programas: Educação Superior e Gestão e Manutenção.

Os recursos orçamentários fixados para o período 2012-2015 importam no montante de R$ 
195.694.728,81 (cento e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e 
vinte e oito reais e oitenta e um centavos), sendo R$ 174.710.728,81 à conta do Tesouro Estadual, R$ 
18.303.000,00 provenientes dos Recursos Próprios e R$ 2.681.000,00 oriundos de convênios com 
órgãos federais.

11.  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

A estratégia utilizada para desenvolver a avaliação é a de mobilizar, articular e integrar os diversos 
segmentos acadêmicos e, ainda, a sociedade para pensar coletivamente a UVA no que ela faz, sua missão, 
seus objetivos e ações, na busca da melhoria constante da qualidade do ensino. Assim pressupõe-se que 
todas as atividades devam estar voltadas para:

– produzir conhecimentos sobre a Universidade;

– definir e assumir compromissos coletivos;

– definir propostas de ação e caminhos alternativos para o aperfeiçoamento do Planejamento Estratégico.

A avaliação Institucional se compõe de três etapas que estão intimamente interligadas: a primeira, consta 
da preparação - constituição da Comissão Própria de Avaliação – CPA e sensibilização para elaboração do 
projeto de avaliação; a segunda se refere ao desenvolvimento propriamente dito das ações, levantamento 
e análise dos dados e informações e elaboração dos relatórios parciais; a terceira consiste na elaboração do 
relatório final, sua apresentação e discussão com a comunidade acadêmica e tomada de decisão visando 
à correção e ao aperfeiçoamento do seu projeto institucional.

Os objetivos a que se propõe a avaliação institucional são os seguintes: 

– garantir um processo de auto-avaliação com transparência e participação da comunidade acadêmica;
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– diagnosticar a atual situação da Universidade nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e gestão;

– consolidar uma sistemática de avaliação contínua que permita o constante redirecionamento das ações 
da UVA;

– aperfeiçoar o banco de dados referentes às atividades desenvolvidas nas áreas de ensino, pesquisa, 
extensão e gestão;

– identificar falhas e acertos com vista ao aprimoramento e à reformulação do Planejamento Estratégico.

O processo de avaliação institucional da UVA é desenvolvido com a participação dos diversos segmentos 
da Universidade, docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e representantes da sociedade, 
sob a coordenação da Comissão Própria de Avaliação - CPA.  

A coordenação do processo se faz através de subcomissões relativas a cada dimensão, considerando os 
três núcleos: básico e comum; temas optativos e outro de documentação, dados e indicadores.

Três grandes blocos integram o processo: preparação, realização propriamente dita e elaboração de 
documentação para análise final e divulgação dos resultados. 

Na primeira parte destacam-se as seguintes tarefas: 

– capacitação da Comissão Própria de Avaliação - CPA;

– planejamento das ações com reuniões periódicas para acompanhar o desenvolvimento do projeto;

– apresentação do SINAES aos dirigentes das diversas instâncias da UVA:

– apresentação do anteprojeto de Auto-avaliação da UVA à comunidade acadêmica e à sociedade;

– apresentação do Projeto de Auto-avaliação aos colegiados para análise e aprovação; 

– levantamento dos documentos oficiais que definem as políticas e prioridades da UVA;

– levantamento das resoluções Acadêmicas da UVA;

– organização dos dados estatísticos referentes aos últimos cinco anos, em tabelas e gráficos de forma à 
visualização do desempenho da UVA, no período;

– estudo dos documentos oficiais identificando valores, concepções e sua coerência com o Planejamento 
Estratégico 2008-2012.

Na execução do projeto de avaliação podem ser apontadas as seguintes atividades essenciais:

– avaliação da docência, compreendendo a auto-avaliação do estudante, auto-avaliação do docente, a 
avaliação do docente pelo discente e das condições de ensino;

– elaboração de relatórios parciais, tendo a Dimensão Ensino como eixo articulador das demais dimensões 
já citadas anteriormente.

A última parte se caracteriza pela realização das atividades seguintes:

Elaboração do relatório final com a descrição do processo de auto-avaliação, sua metodologia, 
procedimentos e atores envolvidos; os resultados observados, proposições e medidas derivadas para 
correção do rumo da Instituição, além de realização de seminários e palestras para sua apresentação e 
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discussão com a comunidade acadêmica, com vistas à aprovação das proposições e medidas, objetivando 
aperfeiçoar o planejamento estratégico e o desempenho tático e operacional da Instituição.

O produto resultante do processo avaliativo da UVA será utilizado para instruir a tomada de decisão nas 
dimensões da docência, ensino e infra-estrutura. De maneira mais específica podem ser apontados os 
seguintes elementos como susceptíveis a impactos positivos motivados pelo processo de avaliação nas 
diversas dimensões indicadas:

a) DOCÊNCIA

– qualificação do corpo docente seja por treinamento dos mais diversos ou recrutamento de novos 
profissionais;

– adequação do esforço de docência vis-à-vis o número de turmas/alunos;

b) ENSINO

– atualização, padronização, flexibilização e adequação dos projetos pedagógicos dos cursos;

– estímulo à pesquisa e à produção intelectual dos docentes como forma de melhorar o nível de ensino;

– aumento do benefício na relação ensino-aprendizagem pela utilização de novas tecnologias, interação 
com o meio e troca de experiências com profissionais e pesquisadores de renome;

– indução à participação dos discentes nos programas de desenvolvimento da cultura e das artes;

– realização de investimentos em busca da melhoria continua dos processos e métodos de gestão, 
sobretudo dos coordenadores dos cursos.

c) INFRAESTRUTURA

– atualização e aumento do acervo da biblioteca central e dos cursos;

– desenvolvimento e implementação de formas para realização de bibliotecas itinerantes;

– atualização e aumento do número de laboratórios;

– incremento dos recursos pedagógicos e instrucionais;

– manutenção permanente e melhorias nas instalações físicas.
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