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RESOLUÇÃO Nº 02 DE 14 DE JANEIRO DE 2021 
 

 

Aprova o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI do Centro Universitário 

de Adamantina, para vigência 2020-2024. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em Sessão de 22 de dezembro de 2020 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento 

Geral da Instituição,  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI do Centro 

Universitário de Adamantina, anexo a esta Resolução, para vigência no período 

de 2020 a 2024. 

 

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Adamantina, 14 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 
Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 

Reitor 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-

2024, do Centro Universitário de Adamantina. 

O material que se apresenta é resultado de reuniões e discussões com Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) dos Cursos para a definição de metas que atendam aos interesses do 

ensino, da pesquisa e da extensão da comunidade acadêmica e da população de 

Adamantina e região que reconhece, no Centro Universitário de Adamantina, a 

possibilidade de qualificação profissional de seus habitantes e dos benefícios com os 

serviços prestados para melhoria da sua qualidade de vida através da Extensão 

Universitária. 

O PDI do Centro Universitário de Adamantina engloba o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), estabelecendo as políticas e os princípios para os cursos que a 

Instituição oferece e a extensão a comunidade. 

O perfil dos estudantes amadurece claramente quando do ingresso na Faculdade. A 

grande oferta de Cursos direciona o aluno a formação profissional completa, 

responsável e consciente. 

O corpo docente desenvolve suas atividades pautadas em referenciais acadêmicos para 

melhor andamento dos trabalhos. Segue um plano de carreira sólido, o que faz o Centro 

Universitário de Adamantina ter uma grande porcentagem de doutores e mestres. As 

Coordenações de Cursos, amparada pelas Chefias de Departamentos, Coordenação 

Pedagógica e Coordenação de Estágios, representam junto aos alunos a efetividade das 

ações planejadas. 

O Centro Universitário de Adamantina encontra-se circundado de várias Instituições de 

Ensino Superior privadas. Entretanto, a sua natureza pública o descompromete de 

qualquer mercantilização da educação, embora conviva com uma disputa de mercado. O 

Centro Universitário de Adamantina tem o compromisso de manter a Instituição 

atualizada, modernizada competente, consciente de sua responsabilidade social e 

representatividade no ensino superior a nível estadual e nacional. 

Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva 

Reitor do Centro Universitário de Adamantina 
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1.  PERFIL INSTITUCIONAL 

1.1. Missão 

O Centro Universitário de Adamantina tem como missão promover o ensino, a 

pesquisa e a extensão, respeitando a diversidade das áreas e fomentando a 

interdisciplinaridade, formando profissionais éticos e compromissados com os 

princípios de ordem pública e com a responsabilidade social, afirmando a 

relação da Instituição com o desenvolvimento socioeconômico do Município de 

Adamantina e de toda Região da alta Paulista. 

1.2. Visão 

O Centro Universitário de Adamantina tem como visão a busca incessante de 

seu crescimento como polo regional da saúde pública e nacional na educação 

superior. 

1.3. Valores 

O Centro Universitário de Adamantina tem como valor a Educação Superior 

pautada na qualidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, com valores 

éticos e morais e de responsabilidades dos seus estudantes egressos. 

1.4. Objetivos  

A educação superior ministrada pelo Centro Universitário de Adamantina tem 

como objetivos: 

I. Estimular a criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais, para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação 

contínua; 

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

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

cultura, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 

em que vive; 
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IV. Promover a difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e divulgar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional 

e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade através da reciprocidade; 

VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na Instituição; 

VIII. Manter intercâmbio com instituições congêneres do Brasil e do exterior e 

colaborar com os órgãos públicos e privados, notadamente com setores 

de planejamento e pesquisa em geral, visando à atualização e ao 

aperfeiçoamento do ensino e à aplicação dos conhecimentos 

especializados; 

IX. Estender à comunidade local e regional, sob a forma de cursos, 

conferências, prestação de serviços e publicações, as ações e 

pesquisas realizadas pelas Pró-reitorias; 

X. Estimular aos alunos o amor à natureza e a formarem-se ativos 

participantes na batalha da preservação do meio ambiente como 

garantia inquestionável do bem-estar do Homem. 

1.5. Histórico da Instituição  

As Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) nasceram da Lei Municipal nº 

2.718/97, alterada pela Lei Municipal nº 2.819, de 18 de junho de 1998, que 

permitiu a unificação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Adamantina (FAFIA), criada pela Lei Municipal nº 853, de 29 de junho de 1967, 

e da Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina (FEO), criada 

pela Lei Municipal nº 1.547, de 01 de março de 1980. A IES teve o Regimento 
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Unificado aprovado pelo Parecer nº 94/99 do Conselho Estadual de Educação 

e obteve o credenciamento, mediante Parecer CEE nº 234/2016 aprovado em 

06/07/2016, de Centro Universitário de Adamantina. É constituído como 

autarquia municipal, tendo como mantenedora a Prefeitura do Município de 

Adamantina. 

A organização acadêmico-administrativa é regulamentada pela Lei 

Complementar Municipal nº 274, de 25 de maio de 2017, que dispõe sobre o 

Estatuto e o quadro de pessoal do Centro Universitário de Adamantina. 

A Lei Complementar Municipal nº 14, de 26 de março de 1999, dispõe sobre o 

Plano de Carreira do Magistério do Ensino Superior do Município de 

Adamantina. Esta Lei estabelece o quadro de magistério, os requisitos para a 

admissão e progressão na carreira, além das obrigações docentes. 

O Regimento Unificado, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, 

complementa as disposições legais. 

A Instituição possui aprovados 35 cursos de Graduação e 33 cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu, e desenvolve diversos cursos de Extensão e 

Aperfeiçoamento para atendimento da comunidade acadêmica e as demandas 

regionais. 

O Centro Universitário de Adamantina mantém-se financeiramente por meio de 

recursos advindos das mensalidades dos alunos. A maioria dos alunos vem de 

escolas públicas e, como política de inclusão, são oferecidos programas de 

bolsas de estudos da própria Instituição, parcerias com empresas e órgãos 

municipais e estaduais.  

O estágio supervisionado, componente curricular obrigatório, desenvolvido 

através de convênios com empresas e prefeituras de Adamantina e região. 

O Centro Universitário de Adamantina em parceria com o Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) possibilita a aproximação do futuro egresso com 

empresas conveniadas, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho.  
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A IES apresenta um consistente programa de Marketing Institucional cujos 

resultados repercutem diretamente no número de inscritos nos vestibulares e 

na opinião pública sobre a Instituição.  

O contingente estudantil é de aproximadamente 3.200 discentes. O quadro de 

colaboradores é composto por 243 docentes, 191 técnico-administrativos, 22 

estagiários e 8 aprendizes. 

Atualmente responde pela reitoria o Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva e na vice-

reitoria o Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon.  

A Pró-Reitoria de Ensino do Centro Universitário é responsável pela: 

Coordenação Pedagógica, Coordenação de Estágios, Comissão Permanente 

de Avaliação (CPA) e Pesquisa Institucional, Setor de Expediente, Setor de 

Registro de Diplomas, Secretaria Acadêmica, Departamento de Ciências 

Humanas, Departamento de Ciências Exatas, Departamento de Ciências 

Biológicas e Saúde e Departamento de Medicina. 

Ligado ainda a Pró-Reitoria de Ensino estão os Cursos de Graduação: 

− Bacharelados: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, 

Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências 

Biológicas, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Publicidade e 

Propaganda), Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia de Alimentos, Engenharia Civil, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, 

Psicologia, Química e Serviço Social; 

− Licenciaturas: Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, 

Matemática, Pedagogia e Química; 

− Tecnológicos: Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Estética e Cosmética. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação é responsável pela Coordenação 

Geral de Pesquisa e por todas as Coordenações de Pós-Graduação Lato 
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sensu deste Centro Universitário, contribuindo no aperfeiçoamento após a 

graduação e no aprimoramento das qualidades desejadas de um profissional 

com nível superior. 

A Pró-Reitoria de Extensão é responsável pela Coordenação de Projetos de 

Extensão na área de Ciências Humanas; Coordenação de Projetos de 

Extensão na área de Ciências Exatas e Coordenação de Projetos de Extensão 

na área de Ciências Biológicas e Saúde. As ações da extensão são pautadas 

na sustentabilidade socioeconômica e ambiental, sempre inovando e 

desenvolvendo uma série de projetos acadêmicos, sociais e culturais. 

Em 2011 a IES iniciou a sua participação no Exame Nacional de Desempenho 

do Estudante (ENADE), possibilitando visualizar o resultado do desempenho 

acadêmico de seus alunos, e a participação no Programa Federal de 

Financiamento Estudantil (FIES). 

Contribuindo com a visibilidade da Instituição a IES promove três eventos 

científicos: Congresso de Iniciação Científica (CIC-UNIFAI), destinado ao 

publico universitário; Congresso de Iniciação Científica Júnior (CICJr-UNIFAI), 

momento em que abre as portas para inserção dos estudantes do Ensino 

Básico, despertando a curiosidade e a produção científica precocemente em 

crianças e adolescentes; Congresso de Pesquisa Científica (CPC-UNFAI), 

destinado aos profissionais já graduados. Os eventos são anuais, gratuitos 

atraindo participantes de todo o país, além de impulsionar o fortalecimento das 

publicações OMNIA e a busca por programas de incentivo à pesquisa com 

bolsas de estudo. 

Ao longo dos anos, a Instituição tem se consolidado, por meio do 

aperfeiçoamento acadêmico, aprimoramento do setor técnico-administrativo e 

desenvolvimento da pesquisa científica.  

1.6. Inserção Regional  

O Centro Universitário de Adamantina está localizado no interior do Estado de 

São Paulo, no Município de Adamantina, com cerca de 35 mil habitantes.  
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Adamantina pertence à região chamada Nova Alta Paulista, localizada ao 

extremo Oeste do Estado de São Paulo. A ocupação do Oeste do Estado 

transcorreu no século XIX com a expansão da economia cafeeira a partir da 

implantação das ferrovias que escoavam o café para o porto de Santos. 

Enquanto região da Alta Paulista – região da cidade de Marília – o processo de 

colonização ocorreu entre 1910 e 1920. Na Nova Alta Paulista o grande fluxo 

de migrantes iniciou-se a partir de 1930, com muitos grupos familiares oriundos 

das mais antigas regiões produtoras de café do Estado de São Paulo, bem 

como de camponeses oriundos do nordeste em razão da avassaladora 

concentração fundiária daquela região.     

A Nova Alta Paulista (Figura 01) é formada por trinta Municípios numa área 

total de 8.484 Km2. Nesta região, de acordo com fontes oficiais - SEADE; IBGE 

e Prefeituras - os indicadores sociais econômicos asseveram, por um lado, 

aspectos positivos em termos de longevidade, escolaridade e mortalidade 

infantil. Por outro lado, há indicadores que revelam aspectos bastante 

negativos em termos socioeconômicos: trata-se de uma das regiões mais 

pobres do Estado de São Paulo, visto que a renda per capita, o PIB dos 

Municípios e as taxas de desemprego denotam uma deplorável situação 

socioeconômica em âmbito regional.  

O processo de ocupação de Adamantina ocorreu a partir de 1937, surgindo o 

primeiro loteamento do Município e, concomitantemente, com a chegada dos 

primeiros pioneiros, que eram funcionários da CAIC (Companhia Agrícola de 

Imigração e Colonização) e da CICMA (Companhia de Imigração, Colonização, 

Mineração e Agricultura). Estas duas empresas de colonização pertenciam a 

funcionários da administração da CPEF (Companhia Paulista de Estrada de 

Ferro). No ano seguinte, 1938, conclui-se a estrada que dá acesso à cidade de 

Tupã, tendo inicio em 1939 a venda dos primeiros lotes. A economia da cidade, 

assim como de toda a região, era predominantemente calcada na atividade 

rural com a presença marcante de fazendeiros que, como sempre ocorreu em 

todo o país, orquestravam a vida política daquela localidade. Havia uma 

acirrada contenda entre os coronéis da região visando conseguir recursos, 
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junto ao governo do Estado, para a sua localidade. Nesse sentido, tais disputas 

ficavam evidentes entre os grupos políticos dominantes da cidade de Lucélia e 

Adamantina, sendo que foi nesse contexto que se motivou a emancipação 

política da cidade em 1948. Portanto, em 24/12/1948 surge oficialmente a 

cidade de Adamantina através da lei nº 233. 

 
Figura 01. Município de Adamantina: aspectos históricos 

Fonte: Secretaria Estadual de Economia, Gestão e Planejamento do Estado de São Paulo, 2006 
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Até meados das décadas de 1970 e 1980 houve um predomínio de pequenas 

propriedades rurais – de exploração familiar - quando a policultura e as 

lavouras de café eram hegemônicas. Após o referido período se instalou a 

decadência do setor cafeeiro passando a ser substituído, majoritariamente, por 

pastagens para a criação de gado de corte e por canaviais, que foram 

estimulados pela instalação de destilarias de álcool no final da década de 1970 

com a expansão do Pró-ácool. Em razão desta nova predominância de 

atividade econômica, ocorreu forte migração de inúmeras famílias para vários 

outros lugares do Brasil, enquanto outras se instalaram nas cidades da região, 

tornando-se trabalhadores rurais volantes. 

A economia regional se baseia numa diversidade de cultivos da agricultura: 

cereais, algodão, frutas, amendoim e café. Há também a pecuária leiteira, 

sendo que ambas são praticadas por pequenos e médios proprietários rurais. 

Enquanto nas grandes propriedades, até pouco tempo, predominavam a 

criação de gado de corte. Nos últimos anos as lavouras de cana-de-açúcar têm 

sido majoritárias na região em razão da existência de inúmeras usinas 

sucroalcooleiras.  

A atividade agroindustrial se destaque nos seguintes segmentos: frigoríficos; 

destilaria de álcool; usinas de açúcar; laticínios; indústrias alimentícias e na 

produção agropecuária com enfoque no agronegócio. Portanto, é inegável a 

contribuição desses setores na dinamização da economia regional. 

1.7. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional, administrativa e acadêmica do Centro Universitário 

de Adamantina (Figura 02) está regulamentada pela Lei Complementar 

Municipal nº 274, de 25 de maio de 2017, e pelo Regimento Geral, aprovado 

pelo Conselho Universitário, pela Resolução nº 08, de 16 de dezembro de 

2019.  

O Centro Universitário de Adamantina é uma Autarquia Municipal 

administrativa e financeiramente independente. Apesar da vinculação com a 
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mantenedora, não é subvencionada com recursos do Município, sobrevivendo 

das mensalidades dos alunos. 

A mantenedora tem respeitado a independência acadêmica da IES, de forma 

que as questões pedagógicas são planejadas e executadas exclusivamente 

pela mesma, com a aprovação dos órgãos consultivos (Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão – CEPE; Conselho Universitário – CONSU). 

 

 

 

Figura 02. Organograma da estrutura organizacional, administrativa e acadêmica do 

Centro Universitário de Adamantina. 
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2. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 

Como instrumento para se alcançar as metas propostas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico Institucional do Centro 

Universitário de Adamantina se apresenta como norteador das ações 

acadêmicas, mas, ao mesmo tempo, fomenta a reflexão sobre os processos 

institucionais, de forma a permitir os ajustes constantes que se tornam 

necessários. 

Para Veiga (2004), “o projeto pedagógico é mais do que uma formalidade 

Institucional: é uma reflexão sobre a educação superior, sobre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, a produção e a socialização dos conhecimentos, sobre 

o aluno e o professor e a prática pedagógica que se realiza na universidade” 

2.1. Área de Atuação Acadêmica   

A educação superior acadêmica tem o papel de formar profissionais que 

pensem e ajam de forma solidária e engajada socialmente. Desse modo, “se 

exige a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, 

inquietos, rigorosamente curiosos e persistentes” (FREIRE, 2016). 

Atualmente o Centro Universitário de Adamantina oferece Cursos de 

graduação e pós-graduação “lato sensu”. Atua nas áreas de Ciências 

Humanas, Exatas, Agrárias e Biológicas com Cursos para formação em 

Bacharelado, Licenciatura e Tecnológico.  

2.1.1. Cursos de Graduação  

Os Cursos de Graduação estão divididos em: Tecnologias, Bacharelados e 

Licenciaturas.  Atualmente o Centro Universitário de Adamantina oferece 35 

cursos de graduação, sendo 13 (treze) no Departamento de Ciências 

Biológicas e da Saúde (Quadro 01), 11 (onze) no Departamento de Ciências 

Exatas e Agrárias (Quadro 02), 10 (dez) no Departamento de Ciências 

Humanas (Quadro 03) e 01 (um) no Departamento de Medicina (Quadro 04). 
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Quadro 01. Relação dos cursos de graduação - Departamento de Ciências 
Biológicas e da Saúde. 

Curso Formação Período 
Semes-

tres 
Nº de 
Vagas 

Situação Legal 

Biomedicina Bacharelado Noturno 10 100 
- Autorização: Resolução CONSU nº 013 de 

21/08/2018. 

Ciências 
Biológicas 

Bacharelado Noturno 08 90 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 415 de 
14/10/2013. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 446, de 
04/11/2014 – 03 anos. 

- Renovação de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 549 de 14/12/2018 – 05 

anos. 

Licenciatura Noturno 08 90 

- Autorização: Decreto 74.336 de 30/07/1974. 
- Reconhecimento: Decreto Federal nº 77.550 de 

05/05/1976. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 102 de 27/03/2002 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 213 de 28/04/2008 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 540 de 14/12/2011 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 248 de 23/05/2017. 
o Portaria CEE/GP nº 312 de 19/09/2018 – 03 

anos. 

Educação 
Física 

Bacharelado 

Diurno 08 60 
- Autorização: Portaria CEE/GP nº 320 de 

18/11/2010. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 411 de 

14/10/2013 – 03 anos. 
- Renovação de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 371 de 11/11/2016 – 04 

anos. 
Noturno  08 60 

Licenciatura 

Diurno 08 60 - Autorização: Portaria GP/CEE nº 191 de 
03/10/2001. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 159 de 
14/06/2005 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 321 de 03/06/2008 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 402 de 14/10/2013 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 340 de 30/08/2019 – 04 

anos. 

Noturno  08 60 

Enfermagem Bacharelado Diurno 08 100 

- Autorização: Parecer CEE 0596/84 de 25/04/1984. 
- Reconhecimento: Portaria Ministerial nº 195 de 

28/03/1988. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 411 de 21/10/2002 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 173 de 17/05/2006 – 03 

anos. 
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Noturno 08 100 

o Portaria CEE/GP nº 236 de 20/08/2009 – 05 
anos. 

o Portaria CEE/GP nº 241 de 01/07/2014 – 02 
anos. 

o Portaria CEE/GP nº 168 de 09/06/2016 – 04 
anos. 

o Portaria CEE/GP nº 141 de 26/05/2020 – 04 
anos. 

Farmácia Bacharelado 

Integral 08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 64 de 22/07/1998. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 441 de 

14/11/2002 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 161 de 17/05/2006 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 431 de 06/10/2011 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 404 de 13/12/2016 – 05 

anos. 

Noturno 10 80 

Fisioterapia Bacharelado 

Integral 08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 177 de 
17/11/1999. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 325 de 
20/11/2003 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 445 de 27/10/2006 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 81 de 30/03/2010 – 04 anos. 
o Portaria CEE/GP nº 444 de 01/11/2013 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 49 de 05/02/2019 – 05 anos. 

Noturno 10 100 

Medicina 
Veterinária 

Bacharelado Integral 10 100 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 115 de 
18/03/2003. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 449 de 
01/11/2006 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 362 de 29/10/2009 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 219 de 08/06/2015 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 161 de 11/04/2019 – 03 

anos. 

Nutrição Bacharelado 

Diurno  08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 09 de 13/04/1999. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 330 de 

26/11/2003 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 324 de 06/07/2007 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 313 de 07/08/2012 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 315 de 03/07/2017 – 05 

anos. 

Noturno 08 50 

Odontologia Bacharelado Integral 10 80 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 157 de 
13/09/1999. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 159 de 
05/10/2004 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 163 de 14/04/2008 – 05 
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anos. 

o Portaria CEE/GP nº 63 de 28/02/2013 – 05 anos 
o Portaria CEE/GP nº 13 de 02/02/2018 – 03 anos. 

Psicologia Bacharelado 

Integral 08 50 

- Autorização: Portaria GP/CEE nº 53 de 02/04/2001. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 284 de 

05/09/2005 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 502 de 03/10/2008 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 245 de 17/06/2013 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 218 de 10/05/2017, com 

base no resultado do ENADE 2015. 

Noturno 10 100 

Tecnologia em 
Estética e 
Cosmética 

Tecnológica Noturno 05 80 
- Autorização: Resolução CONSU nº 020 de 

16/10/2018. 
- Reconhecimento: em tramitação. 

 

Quadro 02. Relação dos cursos de graduação - Departamento de Ciências Exatas e 
Agrárias. 

Curso Formação Período 
Semes-

tres 
Nº de 
Vagas 

Situação Legal 

Agronomia Bacharelado 

Integral 
(Vespertino e 

Noturno) 
08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP Nº 214 de 
08/06/2006. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP 327 de 
13/10/2009 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 309 de 07/08/2012 – 04 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 324 de 30/09/2016 – 05 

anos. 

Noturno 10 100 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Bacharelado Noturno 10 60 
- Autorização: Resolução CONSU nº 04 de 

15/09/2020. 

Ciência da 
Computação 

Bacharelado 

Diurno 08 60 

- Autorização: Portaria CEE 75/98, de 18/08/1998. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 64 de 

27/02/2002 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 394 de 29/11/2005 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 50 de 02/03/2009 – 05 anos. 
o Portaria CEE/GP nº 08 de 14/01/2014 – 05 anos 
o Portaria CEE/GP nº 321 de 22/07/2019 – 03 

anos. 

Noturno 08 60 

Engenharia 
Ambiental e 
Sanitária 
 

Bacharelado 

Integral 08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 171, de 
23/04/2003. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 479 de 
11/12/2006 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 442 de 21/12/2009 – 04 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 363 de 25/09/2013 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 226 de 11/07/2018 – 05 

anos a contar de 2019. 

Noturno 10 100 
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Engenharia 
Civil Bacharelado 

Integral 8 80 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 413 de 
12/09/2012. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 171 de 
09/06/2016 – 02 anos. 

- Renovação de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 183 de 23/05/2018 – 05 

anos. 
Noturno 10 80 

Engenharia de 
Alimentos Bacharelado 

Diurno 08 50 

- Autorização: Portaria GP/CEE nº 37 de 05/07/2000. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 98 de 

12/04/2005 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 547 de 04/11/2008 – 02 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 208 de 12/05/2011 – 03 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 141 de 07/04/2015 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 172 de 14/05/2018 – 03 

anos. 

Noturno 10 50 

Matemática Licenciatura 

Diurno 08 60 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 50 de 20/05/1998. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 106 de 

27/03/2002 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 68 de 15/02/2006 – 05 anos. 
o Portaria CEE/GP nº 301 de 14/07/2011 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 198 de 17/06/2016 – 05 

anos. 
Noturno 08 60 

Química 

Bacharelado Noturno 08 60 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 244 de 
07/06/2011. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 244 de 
01/07/2014 – 03 anos. 

- Renovação de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 173 de 12/04/2017 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 163 de 07/07/2020 – 03 

anos. 

Licenciatura Noturno 08 60 
- Autorização: Resolução do CONSU nº 01 de 

26/02/2019. 

Tecnologia em 
Agronegócio 

Tecnólogo 

Diurno 06 50 
- Autorização: Portaria CEE/GP nº 210 de 

13/07/2010. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 83 de 

08/03/2013 – 03 anos. 
- Renovação de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 130 de 04/05/2016 – 05 

anos. 
Noturno 06 50 

Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvi-
mento de 
Sistemas 
 

Tecnólogo 
Diurno 06 50 

- Autorização: Decreto Presidencial de 30/03/1995. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 49 de 

15/05/1998. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 307 de 21/08/2002 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 529 de 22/10/2007 – 02 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 356 de 29/10/2009 – 02 

Noturno 06 50 
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anos. 

o Portaria CEE/GP nº 524 de 08/12/2011 – 05 
anos. 

o Portaria CEE/GP nº 40 de 10/02/2017 – 05 anos. 

 

 

 

 

Quadro 03. Relação dos cursos de graduação - Departamento de Ciências 
Humanas. 

Curso Formação Período 
Semes-

tres 
Nº de 
Vagas 

Situação Legal 

Administração Bacharelado Noturno 08 100 

- Autorização: Decreto Presidencial de 22/03/1995. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 8 de 

10/01/2000 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento:  
o Portaria CEE/GP nº 106 de 30/03/2006 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 122 de 08/04/2009 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 112 de 02/04/2014 – 05 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 471 de 01/11/2019 – 03 

anos. 

Ciências 
Contábeis 

Bacharelado 
Diurno 08 30 - Autorização: Resolução CONSU nº 014, de 

21/08/2018. Noturno 08 50 

Ciências 
Econômicas 

Bacharelado Noturno 08 80 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 99/98 de 
16/11/1998. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 70 de 
27/02/2002 – 03 anos. 

- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 427 de 22/12/2005 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 142 de 10/03/2011 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 132, publicado no DOE em 

03/05/2016 – 05 anos. 

Comunicação 
Social 
(Habilitação 
em Publicidade 
e Propaganda) 

Bacharelado 

Diurno 08 50 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 74/98 de 
18/08/1998. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 05 de 
03/01/2002 – 05 anos. 

- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 281 de 15/05/2008 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 124 de 25/03/2013 – 04 

anos 
o Portaria CEE/GP nº 278 de 08/06/2017 – 04 

anos. 

Noturno 08 50 

Design 
 

Bacharelado Noturno 08 100 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 357 de 
19/12/2003. 

- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 147 de 
25/04/2007 – 03 anos 
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- Renovação de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 236 de 20/09/2010 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 297 de 17/07/2015 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 443 de 03/12/2018 – 03 

anos. 

Direito Bacharelado 

Diurno 10 50 

- Autorização: Decreto Presidencial de 28/11/1995. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 56 de 

10/04/2001 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 362 de 10/11/2005 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 473 de 08/11/2011 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 276 de 10/07/2013 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 218 de 10/05/2017, com 

base no resultado do ENADE 2015. 

Noturno 10 150 

Geografia Licenciatura Noturno 08 60 

- Autorização: Decreto 70.098 de 02/02/1972. 
- Reconhecimento: Decreto Federal nº 75.983 de 

17/07/1975. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 222 de 05/12/2001 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 149 de 26/04/2007 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 232 de 05/06/2012 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 247 de 23/05/2017, para 

ingressantes até 2015. 
o Portaria CEE/GP nº 144 de 23/04/2018 – 03 

anos. 

História Licenciatura Noturno  08 60 

- Autorização: Decreto 70.098 de 02/02/1972. 
- Reconhecimento: Decreto Federal nº 75.983 de 

17/07/1975. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 185 de 03/10/2001 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 196 de 07/06/2006 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 32 de 05/03/2012 – 05 anos. 
o Portaria CEE/GP nº 246 de 23/05/2017, para 

ingressantes até 1º/2017. 
o Portaria CEE/GP nº 232 de 16/07/2018 – 05 

anos. 

Pedagogia Licenciatura Noturno 08 60 

- Autorização: Decreto 49.969 de 12/07/1968. 
- Reconhecimento: Decreto Federal nº 70.095 de 

02/02/1972. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 158 de 08/05/2002 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 459 de 02/09/2008 – 05 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 147 de 30/04/2014 – 03 

anos. 
o Portaria CEE/GP nº 38 de 17/02/2016, com base 
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no resultado do ENADE 2014. 

o Portaria CEE/GP nº 262 de 01/12/2020 – 05 
anos. 

Serviço Social Bacharelado 
Diurno 08 60 

- Autorização: Portaria CEE/GP nº 33 de 15/02/2007. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 153 de 

21/05/2010 – 03 anos. 
- Renovações de Reconhecimento: 
o Portaria CEE/GP nº 77 de 08/03/2013 – 05 anos.  
o Portaria CEE/GP nº 94 de 14/03/2018 – 04 anos. Noturno 08 60 

 

Quadro 04. Relação dos cursos de graduação - Departamento de Medicina. 

Curso Formação Período 
Semes-

tres 
Nº de 
Vagas  

Situação Legal 

Medicina Bacharelado Integral 12 100 
- Autorização: Portaria CEE/GP nº 82 de 04/03/2015. 
- Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 263 de 

01/12/2020 – 02 anos. 

 

 

2.1.2. Pós-Graduação  

O Centro Universitário de Adamantina tem uma tradição em oferta de cursos de 

Especialização, considerados como Pós-graduação lato-sensu, nas 

modalidades Presenciais e Semipresenciais. 

Há uma demanda cíclica por cursos específicos, o que leva a instituição inovar 

propostas de cursos temáticos. Atualmente são oferecidos os cursos 

presenciais: Gestão de Pessoas; Psicologia da Saúde e de Gestão em 

Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias.  

Em 2018 foi instalado um estúdio de gravação de vídeo aulas objetivando a 

oferta de cursos na modalidade EAD Semipresencial. Atualmente são 

oferecidos e os cursos: Nutrição Clínica: da Prática Clínica à Gastronomia; 

Gestão Empresarial e Marketing; Tecnologia Educacional e Inovação e de 

Engenharia de Segurança do Trabalho.  

Em agosto de 2017 foi criada a Comissão de Residência Multiprofissional e 

Uniprofissional em Saúde do Centro Universitário de Adamantina 

(COREMU/UNIFAI), a partir de março de 2018 a instituição foi contemplada 

com doze (12) bolsas de Residência Multiprofissional em Saúde, em outubro 
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de 2019 foi iniciado o trabalho de preparação do Edital e seleção dos bolsistas 

que integraram a Turma 2020. Ela atende as orientações dos Ministérios da 

Saúde e Educação, e fortalece os cursos correlatos da IES e contribui com os 

serviços municipais de saúde pública. 

2.2. Políticas de Ensino 

A expansão dos Cursos, promovida nos últimos anos pelo Centro Universitário 

de Adamantina objetiva implementar e fomentar o crescimento, e atender a 

demanda socioeconômica regional. Os cursos oferecidos apresentam uma 

maior ou menor demanda conforme o contexto macroeconômico da região.   

No objetivo de se buscar o equilíbrio orçamentário-financeiro para os cursos de 

graduação com menor demanda, mantendo a primazia na qualidade do ensino, 

será criado uma base curricular básica para atender aos cursos de graduação 

de acordo com sua similaridade por área e subárea, o que já ocorre, na área de 

Informática e de Licenciaturas. Tal proposta também vem de encontro a facilitar 

a transferência interna do discente que por ventura quiser mudar de curso, 

além de favorecer ao aluno numa nova graduação. 

O Centro Universitário de Adamantina oferece atualmente Cursos de Pós-

Graduação lato-sensu através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

propostas têm sido analisadas objetivando a expansão de ofertas destes, por 

meio de convênios com outras Instituições Públicas, respeitas as condições 

jurídicas. 

A consolidação da IES como Centro Universitário, através das ações de 

Ensino, Pesquisa e Extensão é a base para Adamantina se tornar Universidade 

Municipal de Ensino de graduação e pós-graduação. Isto, através da expansão 

de sua estrutura física, investimentos na constante modernização de seus 

laboratórios, da atualização do acervo bibliográfico e da qualificação de seu 

corpo docente e equipe técnico-administrativo. 
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2.3. Perfil do Egresso 

Os Cursos do Centro Universitário de Adamantina, por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, visam formar profissionais, com conhecimentos nas 

áreas Humanas, Biológicas, Exatas e Agrárias, num empenho coletivo para 

preparação e formação do aluno para a vida profissional ou acadêmica. 

Cotidianamente busca-se o desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, do desempenho do docente e da utilização de instrumentos 

necessários para a inserção dos graduados e pós-graduados no mercado de 

trabalho. 

Os projetos pedagógicos dos Cursos ressaltam, além de áreas específicas 

indispensáveis ao pleno desenvolvimento da função, a promoção da qualidade 

de vida e construção de uma postura profissional pautada no exercício de 

competências e habilidades essenciais unidas a capacidade de tomada de 

decisões, liderança, gestão e empreendedorismo e educação permanente. 

É importante que a vida acadêmica possa desenvolver, neste profissional que 

se pretende formar, um senso ético, crítico, inovador, sensível e respeitador 

das necessidades da população, capaz de contribuir para a criação de uma 

sociedade mais consciente, justa, igualitária e saudável, tendo 

responsabilidade e compromisso com sua profissão. 

2.4. Seleção de Conteúdos 

Entende-se por conteúdo o conjunto de conhecimentos, habilidades, formas de 

comportamento e hábitos de estudo relacionados aos objetivos e organizados 

pedagógica e didaticamente, visando sua aplicação. 

O Centro Universitário de Adamantina procura a prática do ensino com 

significado, não estático, unindo o modelo conceitual ao procedimental e 

atitudinal, valorizando a capacidade e habilidade do aluno para adquirir 

conhecimentos, respeitadas as condições sócio-culturais e individuais do aluno 

(FREIRE, 2016). 
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Cada Curso da IES obedece às suas Diretrizes Curriculares e o Núcleo 

Docente Estruturante, ao selecionar e discutir o conteúdo a ser trabalhado 

considera sua relevância para o exercício profissional privilegiando a pessoa e 

o cidadão, na junção de atividade acadêmica, ética, profissional e de pesquisa. 

A Pró-Reitoria de Ensino conta com a Comissão Permanente de Avaliação 

(CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação internos da 

Instituição, pela indicação de ações institucionais que promovam a melhoria de 

todas as áreas do ensino; de atividades de iniciação científica e extensão; e 

prestação das informações solicitadas pelo CEE. 

A flexibilização das matrizes curriculares, sugere uma proposta interdisciplinar 

e contribui para a formação do cidadão e do profissional. Sempre preocupada 

com a cidadania e inclusão social, o Centro Universitário de Adamantina vem 

adequando as estruturas curriculares de seus Cursos com a inserção da 

disciplina de LIBRAS em respeito ao Decreto Federal nº 5.626/2005. 

Para este PDI a Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a Coordenação 

Pedagógica e de Estágios, irá ampliar as reuniões acadêmicas objetivando 

supervisionar e dar suporte para o planejamento curricular semestral, visando 

melhorar a qualidade dos conteúdos e materiais disponíveis para as disciplinas. 

2.5. Princípios Metodológicos 

Os princípios metodológicos promovem a integração dos objetivos propostos e 

o processo de ensino-aprendizagem, a fim de que o compromisso com a ação 

educativa se concretize. 

Na graduação o aluno deve ser motivado a saber fazer e compreender o que 

faz. Através de procedimentos de observação, reflexão e registros, os 

graduandos têm a oportunidade de discutir sobre a prática à luz da teoria e 

vice-versa. 

Os alunos são destinados às práticas de estágio com o desenvolvimento de 

projetos que favorecerão a articulação da teoria e prática, mediante a 
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integralização das disciplinas de caráter básico. Também são estimulados ao 

envolvimento em pesquisas e atividades de investigação científica. 

Constantemente os professores apresentam aos alunos estratégias de 

integração teoria-prática utilizando procedimentos de reflexão crítica, síntese, 

análise e aplicação de conceitos voltados para a construção do conhecimento, 

através do estímulo constante do raciocínio, seja para questões individuais ou 

coletivas. 

2.6. Processo de Avaliação 

As avaliações são bimestrais e visam aferir conhecimentos previamente 

adquiridos pelos discentes e apontar possíveis falhas metodológicas e 

direcionar os conteúdos.  

De acordo com o Regimento Geral do Centro Universitário: 

− O processo de avaliação para aprendizagem é realizado semestralmente, 

por disciplina, e consistirá na análise da frequência e do aproveitamento 

acadêmico dos alunos. 

−  No semestre letivo são aplicadas 2 (duas) avaliações bimestrais obrigatórias 

determinada pelo Calendário Escolar. Na composição das notas bimestrais, 

além da avaliação obrigatória, o aluno deverá, a critério do docente da 

disciplina, realizar trabalhos acadêmicos com valor máximo de 2,0 pontos.  

− Qualquer avaliação de forma diferenciada deverá ser comunicada ao 

Coordenador e autorizada pela Coordenação Pedagógica. 

− O aluno tem direito a vista, correção e revisão de suas provas bimestrais e 

tomar ciência de como foi avaliado. Esse procedimento é feito 

rotineiramente, logo após a semana de provas. 

− Terá direito a uma única prova substitutiva o aluno que deixou de realizar 

uma das duas provas bimestrais, não atingiu a nota mínima para exame ou 

que ainda deseja substituir uma das notas a fim de evitar o exame.  
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− No caso de o aluno obtiver na prova substitutiva nota inferior a primeira, 

prevalecerá a nota maior. 

− A média final do semestre será o resultado da média aritmética das 2 (duas) 

notas bimestrais atribuídas ao aluno no respectivo semestre letivo. 

− Para sua aprovação direta nas disciplinas, o aluno deverá ter média final do 

semestre igual ou superior a 7,0 (sete inteiros) e possuir frequência igual ou 

superior a 75% (setenta e cinco por cento). 

− O aluno com média final do semestre igual ou superior a 4,0 (quatro 

inteiros), poderá submeter-se ao exame e estará automaticamente 

reprovado na disciplina, o aluno cuja média final do semestre for inferior a 

4,0 (quatro inteiros). 

− Para alcançar aprovação em exames, o aluno deverá obter um mínimo de 

5,0 (cinco inteiros) pontos, como resultado da soma da média final do 

semestre com a nota do Exame dividido por dois.  

− Nos Estágios Curriculares Supervisionados a avaliação será semestral e a 

aprovação observará o regulamento próprio de cada curso, assim como a 

exigência do cumprimento total de horas do semestre. 

2.7. Políticas de Extensão e Pesquisa 

A edição da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996, define o real papel da 

extensão e pesquisa a sua total abertura à população: “estimular o 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade” e ainda, “promover a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na 

Instituição”. 

A indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão deve ser garantida e 

materializada na execução das atividades de extensão, na perspectiva de que 
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seja contemplada uma relação dinâmica com ensino e a pesquisa em beneficio 

da sociedade, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas, 

entidades não governamentais, além de agências financiadoras. 

O Centro Universitário de Adamantina sendo uma autarquia municipal, pessoa 

jurídica de direito público, sem fins lucrativos, dentre suas finalidades, destaca-

se o oferecimento de ensino superior de qualidade, de baixo custo de 

investimento, quando comparado às IES privadas.  

As atividades de Extensão, através de convênios com órgãos da Administração 

Pública ou da Iniciativa Privada, já é uma realidade. Portanto, a curricularização 

conforme Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional 

de Educação, vem sendo desenvolvida pelos serviços oferecidos à 

comunidade.  

De acordo com o Regulamento das Atividades de Extensão, aprovado pelo 

Conselho Universitário em 24 de abril de 2018 – Resolução nº 07, as atividades 

de extensão visam:  

I. Contribuir para o desenvolvimento da sociedade por meio da troca de 

saberes, conhecimentos e experiências entre o Centro Universitário de 

Adamantina e as comunidades urbana e rural, para a constante avaliação 

e vitalização da pesquisa e do ensino; 

II. Buscar interação sistematizada com a comunidade por meio da 

participação de servidores e discentes em atividades integradas com 

instituições públicas e privadas e com as entidades da sociedade civil;  

III. Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus 

interesses e necessidades, estabelecendo mecanismos que inter-

relacionem o saber acadêmico e o saber popular;  

IV. Incentivar a prática acadêmica que contribua para a melhoria econômica 

e o desenvolvimento da consciência social, ambiental e política;  

V. Participar criticamente de projetos ou programas que objetivem o 

desenvolvimento regional sustentável; 
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VI. Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação 

profissional, estabelecendo mecanismos de inclusão; 

VII. Realizar atividades que promovam o desenvolvimento tecnológico e 

social; 

VIII. Promover atividades de apoio e estímulo à organização, participação e 

desenvolvimento da sociedade, a partir de subsídios oriundos de uma 

convivência aberta e horizontal com a comunidade;  

IX. Possibilitar aos acadêmicos uma prática profissional que contribua para a 

formação da consciência social e política;  

X. Contribuir para o aprimoramento das concepções e práticas curriculares. 

O Centro Universitário de Adamantina cumpre o seu papel na responsabilidade 

tanto cultural como esportiva com apoio financeiro a projetos culturais, 

esportivos e eventos diversos.  

2.8. Estágio e Prática Profissional 

O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória para a 

formação profissional do graduando, prescrito no projeto pedagógico dos 

Cursos do Centro Universitário de Adamantina.  

I. Atualmente, os estágios são regidos pela lei no 11.788, de 25 de 

setembro 2008, cujas determinações seguidas pela IES estão reunidas a 

seguir: 

II. O aluno deverá estar matriculado regularmente na IES, 

III. O estágio deve fazer parte do projeto pedagógico do Curso, com ementa 

e carga horária definidas. 

IV. Para a execução do estágio supervisionado obrigatório, o responsável 

pelo mesmo, dentro de cada Curso, deverá solicitar a celebração de 

termo de compromisso entre o graduando, a parte concedente do 

estágio e a IES, em três vias, havendo uma compatibilidade entre as 
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atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso. 

V. O estágio curricular obrigatório não é remunerado, uma vez que a lei 

exige remuneração apenas em estágios extracurriculares (não-

obrigatórios). Caso o estágio curricular obrigatório, ou não, seja 

remunerado pela empresa, a celebração do convênio deverá ser 

realizada por intermédio do CIEE (Centro de Integração Empresa-

Escola) e poderá ter vigência de até 02 (dois) anos.  

VI. Todo aluno que sair para estágio deverá possuir uma apólice de seguro, 

paga pela IES, de acidentes pessoais, com vigência durante todo o 

período de estágio. 

VII. O aluno deverá apresentar um relatório das atividades desenvolvidas no 

estágio, revisado e arquivado pelo Curso, com cópia para a unidade 

concedente. 

VIII. O Curso deverá elaborar normas complementares e instrumentos de 

avaliação dos estágios de seus alunos, respeitando as especificidades. 

IX. Todo estágio obrigatório deverá possuir um supervisor no local de 

estágio e um professor orientador da IES. 

X. O local de estágio deverá oferecer estrutura mínima para a realização 

das atividades de aprendizagem durante sua execução, e possuir um 

profissional de nível superior, devidamente registrado em seu respectivo 

conselho de fiscalização profissional, capaz de acompanhar 

tecnicamente o aluno. 

XI. Os alunos com incapacidade temporária de realizar o estágio, 

documentado por atestado com CID, deverão cumprir a carga horária 

após o término da vigência do atestado. Quando o afastamento for por 

um período igual ou superior a 15 (quinze) dias, o graduando deverá 

requisitar regime especial a FAI, conforme regulamento vigente.  

XII. Os Cursos que oferecem serviços-escola, como clínicas e academias, 
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deverão possuir um regulamento próprio e fornecer um padrão de 

atendimento e campo de estágio ao aluno, suprindo o exigido pelo 

Projeto Pedagógico do Curso, pelos Órgãos Fiscalizadores de Classe e 

pela Vigilância Sanitária. Estas normas deverão ser entregues e 

atualizadas, quando necessárias, para a Coordenação Pedagógica e de 

Estágios.  

XIII. O aluno estará reprovado quando: não cumprimento da carga horária 

pertinente ao estágio; relatório inadequado; infrações às Normas do 

Estágio do Curso e às Normas de Estágio Geral do Centro Universitário 

de Adamantina. Cabe recurso no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

junto ao Coordenador do Curso, que emitirá uma decisão sobre o fato. 

Caberá ao aluno recurso, em segunda instância, à Coordenação 

Pedagógica e de Estágios da IES. 

A Coordenação de Estágios da IES se encarrega de supervisionar as 

atividades de estágio junto com os Coordenadores de Curso.  

São muitos os campos de estágios conveniados à Instituição. Pretende-se com 

a vigência deste PDI ampliar a oferta de modo a diversificar a experiência 

profissional dos alunos. 

2.9. Atividades Complementares 

No Centro Universitário de Adamantina as atividades complementares tem seu 

cumprimento em horas exigida nas matrizes curriculares dos Cursos e 

possuem regulamento unificado na Instituição. O objetivo das atividades 

complementares é atender as normas do MEC, a fim de propiciar ao aluno a 

aquisição de experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu 

futuro profissional, buscando aproximá-lo da realidade escola/mercado de 

trabalho.  

As Atividades Complementares, como componente curricular, abrangendo a 

prática de estudos e atividades independentes, opcionais, interdisciplinares, 

contextualizadas na atualidade, devem possibilitar ao aluno vivências 

acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de trabalho, 
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estabelecidas ao longo do Curso, integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais.  

A realização das atividades complementares, mesmo fora da Instituição é de 

responsabilidade do acadêmico com anuência da coordenação do curso. 

 

3. METAS 

O Centro Universitário de Adamantina vive um momento importante de seu 

desenvolvimento Institucional. Em decorrência de seu visível crescimento, tanto 

do ponto de vista acadêmico, como estrutural. A meta é fortalecer as bases de 

ensino, apoio pedagógico e ampliar os investimentos na infraestrutura 

acadêmica-administrativa. O presente PDI, é flexível pela sua natureza de 

grandiosidade, sendo um marco para o desenvolvimento Institucional e 

Regional. 

3.1. Acadêmicas e Administrativas 

Dentre as metas acadêmicas e administrativas propostas no último PDI, 

destacamos: 

− Adequação e atualização do Projeto Pedagógico dos Cursos oferecidos pela 

Instituição atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais; 

− Atualização e aumento do acervo bibliográfico físico e digital da Biblioteca 

Central da Instituição; 

− Incentivo aos estudantes da IES através da Lei nº 3.915, de 02 de setembro 

de 2019, que dispõe sobre a concessão de diversos programas financeiros 

de incentivo acadêmico pelo Centro Universitário de Adamantina. 

− Adequação do Regimento Geral da Instituição;  

− Abertura do Curso de Medicina no ano de 2015, e os de Biomedicina, 

Ciências Contábeis e Tecnologia em Estética e Cosmética em 2019. 
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A estrutura organizacional acadêmica-administrativa do Centro Universitário de 

Adamantina foi dividida nos três pilares do conhecimento: Ensino, Pesquisa e 

Extensão. O Quadro 05 apresenta as metas acadêmicas e administrativas do 

Centro Universitário de Adamantina no período de 2020 a 2024.   

    Quadro 05. Metas acadêmicas-administrativas: 2020 a 2024.  

 METAS 2020 2021 2022 2023 2024 

01 
Aprovação do curso de Arquitetura e 
Urbanismo. X     

02 
Recredenciamento como centro 
universitário. X X    

03 
Criação da comissão para assistência 
educacional a pessoas com necessidades 
especiais. 

X X    

04 

Criação de uma base curricular básica 
para atender aos cursos de graduação, 
de acordo com sua similaridade por 
área e subárea, em conformidade com o 
que ocorre na área de Informática e 
Licenciaturas. 

X X X X X 

05 Criação do comitê e capacitação dos 
alunos para o ENADE. 

X X X X X 

06 
Criação do comitê de ética em pesquisa 
com seres humanos.  X X   

07 
Ampliação da oferta de cursos de pós-
graduação. X X X X X 

08 
Ampliação na oferta de campos de 
estágios. X X X X X 

09 
Ampliação na oferta de ações de 
extensão universitária (programas, 
projetos, cursos, eventos). 

X X X X X 

10 Capacitação contínua do corpo docente 
(cursos, seminários). 

X X X X X 

11 Captação de fomento e implementação 
de projetos de pesquisa. 

X X X X X 

12 Capacitação interna e externa para 
corpo técnico-administrativo. 

X X X X X 

13 
Criação de núcleo de apoio 
psicopedagógico institucional.  X X X  

14 
Criação de ações para minimizar as 
deficiências dos alunos provenientes da 
Educação Básica. 

X X X X X 

15 
Monitoramento profissional dos 
egressos da IES. X X X X X 

16 
Monitoramento e metodologia de 
estudo para conter a evasão. X X X X X 
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17 
Ampliação permanente do acervo 
bibliográfico. X X X X X 

18 Fortalecimento dos meios de 
comunicação interna e externa. 

X X X X X 

19 

Implementação das diretrizes para a 
curricularização de atividades de 
extensão no Projeto Pedagógico dos 
Cursos de Graduação do Centro 
Universitário de Adamantina. 

X X X   

20 
Criação de centro de desenvolvimento 
tecnológico com incubadoras de 
empresas. 

  X X X 

21 Criação de programas de pós 
graduação stricto sensu. 

  X X X 

22 
Ampliação dos investimentos em 
parcerias externas.  X X X X 

23 
Restruturação organizacional, 
administrativa e acadêmica.  X X   

24 
Implementação do plano de saúde para 
servidores.  X X   

25 
Elaboração de convênios das clínicas 
escola ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 

 X X X  

26 Expansão da estrutura física nos três 
campi no que tange a acessibilidade. 

 X X X  

27 
Criação de critérios de avaliação das 
competências, atribuições e 
responsabilidades dos docentes. 

 X X X X 

28 Capacitação dos usuários para atuação 
no laboratório de simulação realística. 

 X X X X 

29 
Elaboração do Regime Parcial e 
Integral da carreira docente.  X X X  

30 Digitalização do acervo documental.  X X X X 
 

Dentro do regime horista, parte dos docentes realizam atividades atribuídas 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; estando em processo de 

elaboração, o Regime Parcial e Integral da carreira docente.  

3.2. Infraestrutura e Equipamentos   

A infraestrutura institucional e a aquisição de equipamentos para o Centro 

Universitário de Adamantina vêm sendo executada por prioridades através do 

planejamento estratégico institucional. 
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As metas de infraestrutura propostas no último quinquênio foram readequadas 

para as atividades acadêmicas-administrativas da IES que se tornaram 

necessárias para a demanda dos cursos da área de saúde, principalmente com 

a aprovação do curso de Medicina, dentre as obras mais importantes citamos: 

− Construção do Bloco V, contendo 2 pavimentos, o superior para salas de 

aulas e o inferior com laboratórios de simulação realística; 

− Adequação da infraestrutura do Campus I e III às exigências de normas de 

segurança e acessibilidade preconizadas pelo Corpo de Bombeiros; 

− Construção de gradil na margem da vicinal no entorno do Campus II, 

objetivando maior segurança aos usuários; 

− Aquisição e instalação de ar condicionado em todas as salas de aulas e 

laboratórios no Campus II;  

− Construção de 03 cabines de energia elétrica no Campus II, para suporte a 

demanda energética; 

− Aquisição e instalação de 03 transformadores de alta tensão, para suprir as 

necessidades de carga elétrica no Campus II; 

− Modernização dos laboratórios de informática e aquisição de novos 

equipamentos e recursos audiovisuais. 

O Quadro 06 apresenta as metas de infraestrutura e aquisição de 

equipamentos do Centro Universitário de Adamantina no período de 2020 a 

2024.     

Quadro 06. Metas de infraestrutura e aquisição de equipamentos: 2020 a 2024. 

 METAS 2020 2021 2022 2023 2024 
01 Finalização da construção do Bloco V. X X    

02 

Aquisição de mobiliário, equipamentos 
laboratoriais, de informática e outros, 
para implementação das atividades 
pedagógicas do Bloco V. 

 X X X  

03 Construção do almoxarifado.  X X X  
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04 

Adequação da infraestrutura do 
Campus II às exigências das normas de 
segurança e acessibilidade preconizadas 
pelo Corpo de Bombeiros. 

 X X   

05 Restruturação do sistema elétrico do 
Campus III. 

X X X   

06 Restruturação do complexo poli 
esportivo do campus III. 

 X X   

07 

Aquisição de mobiliário, equipamentos 
laboratoriais e de informática, para 
modernização do laboratório de 
análises agronômicas.  

 X X X  

08 
Reestruturação da área física do 
campus II para centralizar as 
atividades administrativas. 

 X X X X 

09  Construção de um novo auditório ou 
centro de convenções. 

 X X X X 

 
 

4. RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA 

O equilíbrio entre os aspectos socioeconômico e ambiental assegurando o 

adequado atendimento à população e às gerações futuras, posiciona a 

Instituição como propulsor da inclusão social de todas as camadas da 

sociedade. Desta forma, por exemplo, as atividades de extensão dos cursos de 

graduação, os estágios supervisionado obrigatório e os não curriculares, tem 

revelado a presença da Instituição em todos os setores da sociedade, seja 

através dos atendimentos nos Serviços-Escolas do Centro Universitário, como 

no Centro Esportivo (1.369 atendimentos), Clínica Veterinária (5.330 

procedimentos), Fisioclínica (19.678 sessões), Núcleo de Psicologia (1.833 

atendimentos), Nutriclínica (816 atendimentos), Odontoclínica (14.825 

intervenções), Práticas Jurídicas (2.239 atividades jurídicas), além das ações 

sociais desenvolvidas através 333 convênios com empresas e entidades 

externas, relacionadas às áreas de Exatas, Agrárias, Humanas, Biológicas e da 

Saúde.  

A responsabilidade social do Centro Universitário de Adamantina também se 

faz presente em programas de benefícios e incentivo aos estudantes.  
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Atualmente a IES dispõe de: 

• Bolsa-Social – 50% de desconto, destinada aos alunos carentes. Lei 

Municipal nº 3.971 de 26 de março de 2020.  

• Bolsa-Estágio – 70 a 100% de desconto mediante realização de estágio de 

20 a 30 horas. Lei Municipal nº 3125 de 08 de abril de 2005. 

• PROBIN – 50% de desconto para empresa que matricular seus 

funcionários. Lei nº 3.371 de 23 de setembro de 2009. 

• Bolsa Talento Esportivo – 100% desconto para alunos atletas. 

• Bolsa Programa Escola da Família para Licenciaturas e Bacharelado (50% 

repasse do FDE e 50 % repasse da Instituição).  

• Desconto de 15% para o segundo membro familiar. Lei Municipal nº 3126 

de 08 de abril de 2005. 

• Programas Financeiros de Incentivo Acadêmico. Lei Municipal nº 3.915 de 

02 de setembro de 2019. Modalidades: 

o Iniciação Científica: Bolsa de R$ 400,00 para desenvolvimento de 

pesquisa junto ao Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC).  

o Segunda Graduação: Desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, a 

alunos ingressantes que já possuam diploma de graduação em outro 

curso oferecido pelo Centro Universitário de Adamantina. 

o Fidelidade: Desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, para alunos 

cujos quaisquer dos pais concluíram cursos de graduação oferecidos 

pelo Centro Universitário de Adamantina. 

o Ex-Aluno: Desconto de 15% sobre o valor da mensalidade, ao ex-aluno 

concluinte da graduação, que estiver sua matrícula em quaisquer cursos 

de Pós-Graduação oferecidos pelo Centro Universitário de Adamantina. 
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o Melhor Aluno: Desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, ao aluno 

que obtiver o melhor Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de seu 

curso. 

o Mérito: Desconto de 10% sobre o valor da mensalidade, exclusivamente 

ao aluno que obtiver a melhor nota geral do curso que o candidato 

houver escolhido como primeira opção no vestibular realizado pela 

instituição. 

o Amigo: Desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, para cada aluno 

já matriculado que indicar um amigo para prestar o vestibular. 

A Instituição contempla estudantes universitários inscritos no Programa Federal 

de Financiamento (FIES) até o ano de 2017 e estuda o seu restabelecimento, 

bem como outras formas de financiamento. 

 

5. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Instituição, seja do ponto de vista estrutural e/ou psicopedagógico, se 

preocupa em oferecer todo suporte necessário de forma a garantir a qualidade 

e convívio social a todos os membros da comunidade acadêmica com 

necessidades especiais. O Centro Universitário de Adamantina tem como Meta 

para o próximo quinquênio a paulatina melhoria de ações sistêmicas em 

relação a inclusão e acessibilidade, conforme a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, dentre elas:  

− Estabelecer procedimentos específicos para a inscrição no vestibular, 

durante as provas e no processo de matrícula; 

− Atendimento e acolhimento do aluno, identificando as Necessidades 

Educacionais Especiais - NEES para garantir, a participação plena e efetiva 

do estudante na IES; 

− Orientações aos colaboradores da Instituição no apoio especial a essa 

clientela; 
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− Estabelecer Plano Educacional Individualizado (PEI) ou procedimento 

educacional diferenciado e ou/adaptado ao aluno e, dependendo a 

situação, também com a família; 

− Disponibilizar Tecnologia Assistiva (TA) visando a criação de oportunidades 

de igualdade perante os demais alunos; 

− Disponibilizar o acesso em todas as instalações da IES. 

 

6. PESQUISA 

O Centro Universitário de Adamantina realiza desde 2007, a nível nacional, o 

Congresso de Iniciação Cientifica (CICFAI) para alunos de graduação, desde 

2008 o Congresso de Iniciação Científica Júnior (CICFAI Júnior) destinado aos 

alunos do Ensino Fundamental e Médio e, a partir de 2011, paralelamente ao 

CICFAI e ao CICFAI Júnior, ocorre o Congresso de Pesquisa Científica 

(CPCFAI) destinado aos pesquisadores, professores, alunos de pós-graduação 

e graduados. Em 2020 face a pandemia de COVID-19 os Congressos 

ocorreram “online” de forma sincrônica.  

A Instituição oferece quatro Programas de Iniciação Científica, o Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPQ/UNIFAI); Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UNIFAI (PIBIC/UNIFAI); 

Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC/UNIFAI) e o Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio (PIBIC-EM/CNPq/UNIFAI).   

A Instituição conta com a revista OMNIA para divulgação dos trabalhos de 

pesquisas desenvolvidas pela comunidade acadêmica do Centro Universitário 

e de outras IES. A Revista está em fase de restruturação, objetivando a 

reforçar os projetos de pesquisas acadêmicas.    
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7. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

7.1. Corpo Docente 

A política de admissão de docentes do Centro Universitário de Adamantina é 

por concurso público de provas e títulos ou, excepcionalmente, por processos 

seletivos para contratação temporária. As admissões docentes encontram-se 

fundamentadas na Deliberação nº 145/16 do Conselho Estadual de Educação. 

Todos os docentes do Centro Universitário de Adamantina são horistas, estão 

submetidos ao regime jurídico previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT) e enquadrados no Plano de Carreira do Magistério do Ensino Superior 

de Adamantina (Lei Complementar Municipal nº 14/99). Após aprovação em 

Concurso público, o docente submete-se ao período de estágio probatório de 

03 anos. A progressão na carreira está prevista da seguinte forma: Professor I 

= especialista; Professor II = mestre; Professor III = doutor e pós-doutor. 

O tempo de serviço e a experiência docente são computados a partir da 

admissão. Para cada ano de tempo de serviço conta-se 01 ponto e, ao final de 

05 anos, o docente recebe um reajuste quinquenal de 5% do salário. O 

enquadramento docente é efetivado a partir do tempo de serviço, da produção 

acadêmica e da titulação, que vão sendo somados pelo professor. 

Dentro do regime horista, parte dos docentes realizam atividades atribuídas 

nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; estando em processo de 

elaboração, o Regime Parcial e Integral da carreira docente.  

O corpo de docentes do Centro Universitário de Adamantina é composto, no 

momento, por profissionais com excelentes níveis de qualificação. O Quadro 07 

indica a composição do corpo docente de acordo com o regime de trabalho 

(efetivo e tempo determinado), apresentando um total de 35,7% dos docentes 

com titulação de pós-doutorado / doutorado e 38,3% com mestrado, totalizando 

74% dos docentes com Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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Quadro 07. Indicadores de Docente, por titulação e regime de trabalho. 

TITULAÇÃO 

REGIME DE TRABALHO 

TOTAL % 
EFETIVO % 

TEMPO 
DETERMINADO 

% 

Pós-doutor 06 3,3 - - 06 2,4 

Doutor 69 38,3 12 19,0 81 33,3 

Mestre 76 42,3 17 27,0 93 38,3 

Especialista 29 16,1 34 54,0 63 26,0 

Total 180 100% 63 100% 243 100% 

Sistema UNIFAI – dez/2020 

 
 

7.2. Corpo Técnico Administrativo 

O corpo de servidores técnico-administrativo do Centro Universitário de 

Adamantina é qualificado e experiente. As admissões são precedidas de 

concursos públicos, ou, excepcionalmente, de processos seletivos para 

contratação temporária. 

São disponibilizadas ações de capacitação e treinamento aos colaboradores da 

IES, objetivando o aprimoramento profissional. 

 

8. POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CORPO DISCENTE 

O atendimento aos estudantes do Centro Universitário de Adamantina é uma 

prioridade da Instituição. O discente conta com o Sistema Portal Acadêmico, 

em que o aluno tem acesso às notas, regulamentos, textos e apostilas 

enviados pelos professores e informativos da Secretaria.  

Em 2020 devido a pandemia causada pelo COVID-19 as aulas foram 

ministradas de forma remota sincrônica através da plataforma Google “G Suite 

for Education”. 

Os alunos tem acesso ao complexo poliesportivo e às clínicas nas diversas 

áreas da saúde relacionadas as graduações oferecidas pela Instituição. 
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A IES, neste momento de pandemia, objetivando prestar atendimento 

motivacional e educacional aos seus colaboradores e acadêmicos, 

implementou o Núcleo Psicopedagógico.  

Um Programa Institucional vem sendo elaborado em parceria com as Diretorias 

de Ensino Regional, objetivando o desenvolvimento de ações e projetos de 

cunho cognitivo e emocional com professores e outros colaboradores 

orientando os discentes nas atividades a serem desenvolvidas, em 

continuidade à política educacional “aprender fazendo”.  

Boa parte dos egressos voltam a sua cidade de origem ou vão para grandes 

centros. Todavia, observa-se que Adamantina e as cidades da região foram 

socioeconomicamente beneficiadas com a ampliação da oferta de mão de obra 

especializada, geração de emprego e renda, graças ao Centro Universitário de 

Adamantina se tornar um Polo Regional da Saúde e da Educação brasileira. 

 

 

9. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

O Centro Universitário de Adamantina ocupa três campi.  

No Campus I, funciona os setores administrativos, a biblioteca setorial, os 

cursos de Ciência da Computação e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, Matemática e Pedagogia, além da Central de Comunicação 

(Agência, Jornalismo, Marketing e Rádio Cultura) e quatro laboratórios de 

informática.  

No Campus II, funciona a quase totalidade dos cursos oferecidos pela IES, a 

Farmácia Escola, Clínica de Odontologia, Clínica Veterinária, Núcleo de Prática 

Jurídica, Centro de Estudos, Pesquisas e Atividades Complementares 

(CEPAC). O Campus II possui, ainda, 01 Biotério, 04 laboratórios de 

informática, Laboratório Multidisciplinar de Odontologia, Laboratório de 

Anatomia I e II, Laboratório de Zoologia, Laboratório de Bioquímica I e II, 

Laboratório de Botânica, Laboratório de Microscopia I e II, Laboratório de 

Histopatologia, Laboratório de Interpretação de Raio X, Sala de Radiologia, 
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Sala de Rx panorâmico, Sala de Esterilização, Laboratório de Fisioterapia I e II, 

Laboratório de Física, Laboratório de Hidráulica, Laboratório de Produção e 

Arte, Laboratório de Análise Sensorial de Alimentos, Laboratório de Análises 

Químicas de Alimentos, Laboratório de Análises Microbiológica de Alimentos, 

Laboratório de Técnicas Dietéticas, Laboratório de Técnicas de Enfermagem, 

Laboratório de Psicologia Experimental, Laboratório de Geologia, Laboratório 

de Pedagogia, Laboratório Multidisciplinar (Farmacologia, Fisiologia e 

Toxicologia), Laboratório de Química Farmacêutica, Laboratório de 

Farmacognosia, Laboratório de Preparo Técnico, Laboratório de Farmácia 

Dispensação, Laboratório de Fitoterapia, Laboratório Domissaneante, 

Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária e Laboratório de Veterinária. 

 O Campus II passou a contar em 2020 com o Bloco V, construído para o 

atendimento dos cursos da área das ciências biológicas e da saúde, tal 

construção se fez necessário principalmente ao advento do curso de Medicina. 

Neste prédio no pavimento superior se desenvolverá as atividades em salas de 

aula e no inferior atividades práticas laboratoriais, um dos laboratórios será o 

de simulação realística, que possibilitará ações multidisciplinares, das ciências 

biológicas e da saúde.  

No Campus III, funciona a Clínica de Fisioterapia, a Academia de Educação 

Física e o Complexo Poliesportivo com piscina semiolímpica, quadras de 

esportes e campos de futebol. 

Além dos três campi, o Centro Universitário de Adamantina mantém núcleos e 

clínicas que prestam serviços à comunidade em prédios alugados na cidade, 

tais como a nutriclínica, núcleo de psicologia e, o núcleo de prática jurídica com 

a unidade avançada do Poder Judiciário. 

 

10. ESTRATÉGIAS E MEIOS PARA COMUNICAÇÃO 

A comunicação tem sido intensificada mediante as redes sociais, marketing 

digital, portal acadêmico, rádio FM da IES, emissoras de televisão, jornais, 

rádio local e nacional e métodos informativos (mural acadêmico e outdoors).  A 
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imagem institucional também se faz presente através das atividades de 

extensão com a participação em feiras, exposições diversas, atendimento 

social a comunidade envolvendo o centro acadêmico, as atléticas e ligas dentre 

outras. 

O Sistema de Ouvidoria (ouvidoria@fai.com.br) aproxima os alunos da Reitoria 

com canal direto por e-mail. A comunidade acadêmica pode se expressar, de 

forma anônima ou identificada. 

O portal institucional (www.unifai.com.br), possibilita um contato direto com a 

Instituição, tais como, consulta ao acervo da biblioteca, calendários de provas, 

notícias da Instituição, divulgação dos cursos e de eventos, publicação de 

editais e licitações.  

A Central do Docente permite o cadastro e acesso, de forma online, do diário 

de classe, os planos de ensino, as notas e as faltas de cada turma e anexo de 

material didático. A Central do Aluno permite o acesso as informações 

acadêmicas e material didático disponibilizadas pelo corpo docente. Portanto, 

as centrais são um canal de comunicação direta entre professor e aluno.  

 
 
 


