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APRESENTAÇÃO
O manual do aluno do Centro Universitário Católica de Quixadá
(UNICATÓLICA) tem como objetivo ajudar os estudantes a compreender as
normas, procedimentos institucionais, a modalidade a distância e os aspectos
mais relevantes para o decorrer da sua vida acadêmica, visando sua organização
acadêmico-pedagógica.
Neste documento constam os objetivos do curso, a organização curricular,
o perfil do profissional a ser formado e as características da modalidade a
distância. Demonstra os procedimentos relativos ao material didático, à equipe de
professores e tutores, a toda a infraestrutura de apoio ao presencial e às formas
de comunicação e interação através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
A Coordenação de Educação a Distância (CEAD) coloca-se à disposição
para maiores esclarecimentos através dos nossos canais de atendimentos:
E-mail: cead@unicatolicaquixada.edu.br
Telefone: (88) 3412–6701
Celular/WhatsApp: (88) 9 9793-0373

APRESENTAÇÃO DO REITOR
Graduado

em

Administração

de

Empresas pela Escola de Administração do
Ceará, agregada à Universidade Federal
do Ceará, turma 1970. Especialista em
Administração de Recursos Humanos pela
Universidade Estadual do Ceará – UECE, 1989.
Mestre em Administração de Empresas pela
UECE,1995. Livre-Docente em Administração
Geral pela Universidade Estadual do Ceará,
MANOEL MESSIAS DE SOUSA

Reitor

2000.
Professor adjunto da UECE aposentado,

exerceu as funções de: docente no curso de graduação em Administração e
no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu e Mestrado de Administração da
Universidade Estadual do Ceará – UECE; diretor de pessoal da UECE; diretor
pro tempore do Centro de Estudos Sociais Aplicados da UECE; membro do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UECE; coordenador do Programa
de Pós-Graduação do CESA/UECE; membro fundador e 1º diretor executivo do
Instituto de Estudos e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará (IEPRO);
membro do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste do Brasil S/A; coordenador
da Assessoria de Planejamento da Secretaria de Administração do Estado do
Ceará; diretor do Departamento de Cadastro e Articulação Política da Secretaria
de Governo do Estado do Ceará; vogal da Junta Comercial do Estado do Ceará;
membro do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará; assessor da
Federação do Comercio, Indústria e Agropecuária do Ceará (FACIC) por 10
anos; Secretário Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Tianguá;
coordenador da Comissão Nacional de Pastoral Familiar da CNBB; membro das
equipes ad hoc de avaliação de cursos do INEP/MEC; professor e coordenador
do curso de Administração, chefe da Coordenadoria Institucional e diretor geral
da Faculdade Católica Rainha do Sertão (FCRS). Atualmente, reitor do Centro
Universitário Católica de Quixadá (UNICATÓLICA) e membro da Academia
Cearense de Administração.
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1 UNICATÓLICA
No dia 25 de abril de 2005, nos termos da Portaria n. 1.270, foi criada a Faculdade
Católica Rainha do Sertão (FCRS).
Em 2013, a mantença da FCRS passou da Diocese para a Associação
Educacional e Cultural de Quixadá (AECQ), que, presidida pelo bispo diocesano, dá
continuidade ao desiderato da Igreja no campo educacional, qual seja patrocinar um
processo de inclusão e de transformação social, alicerçado na formação humana,
profissional e cristã de todos quantos estão dispostos a se inserir nesse processo.
Em 2016, através da portaria MEC n. 367/2016, de 05 de maio de 2016, a
Faculdade Católica Rainha do Sertão foi instituída como Centro Universitário Católica de
Quixadá, representando o esforço, dedicação e comprometimento com a transformação
social. Assim, a UNICATÓLICA apresenta-se com uma ampla infraestrutura, composta
por capela, biblioteca, auditórios, laboratórios de informática, laboratórios de saúde,
clínica de odontologia, clínica de fisioterapia, ginásio poliesportivo, academia, piscina
semiolímpica, galeria com artes de Dom Adélio Tomasin, uma ampla área verde e
estacionamentos para carros e motos.
Assim, a UNICATÓLICA dá continuidade ao propósito da Igreja no campo
educacional, deitando raízes num passado bonito, em que a preocupação com
a educação se fez presente. Nesse contexto, a presença da Igreja Católica foi
fundamental para que, hoje, Quixadá se firmasse como polo educacional de nível
superior.
Ao longo destes 14 anos de existência, a UNICATÓLICA já ofertou à sociedade
2.284 profissionais das mais diversas áreas. Somente no ano de 2015, a Instituição
dispensou 17.648 atendimentos à população do seu entorno, a partir dos seus núcleos
de extensão e estágio (Núcleo de Práticas Jurídicas, Serviço de Psicologia Aplicada,
Complexo Odontológico, Clínica de Fisioterapia, Empresa Júnior e Complexo
Esportivo).
Além de Quixadá, são ofertados cursos de pós-graduação em instituições
parceiras nos Municípios de Baturité, Boa Viagem, Fortaleza e Vazantes. Com
a transformação, a IES deixou de ser uma faculdade isolada para ser dotada de
autonomia universitária, o que lhe conferiu a prerrogativa de, por exemplo, registrar
seus próprios diplomas, expandir sua oferta de cursos e vagas, bem como seus
programas de extensão e de iniciação científica/pesquisa. A sua região de abrangência
engloba, além de Quixadá, os municípios de Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Banabuiú,
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Barreira, Baturité, Boa Viagem, Canindé, Capistrano, Caridade, Choró, Chorozinho,
Guaramiranga, Ibaretama, Ibicuitinga, Itapiúna, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara,
Madalena, Milhã, Morada Nova, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, Pedra Branca,
Quixeramobim, Redenção, São João do Jaguaribe, Senador Pompeu e Solonópole.
Desse modo, a instituição reforça seu compromisso com a Região Central, englobando,
ainda, parte das mesorregiões de Jaguaribe e Sertões Cearenses.
Tendo sido contemplada com a nota 4 pela avaliação do MEC, a instituição
visa ser reconhecida pela sua excelência, mediante educação superior humanista,
inovadora e sustentável, contribuindo para a transformação social do Estado do Ceará,
à luz de sua missão, qual seja “educação superior à luz dos valores cristãos, éticos
e humanos de forma inovadora e sustentável”. Por fim, destaca-se que a publicação
da Portaria de Credenciamento da UNICATÓLICA no mês de maio (mês de Nossa
Senhora, a quem está consagrada a Instituição) reflete a confiança em Deus, que
não deixa de fazer Seus “mimos” de Pai, diante do esforço e dedicação de todos os
envolvidos no processo.
Em face desse contexto, a educação a distância (EaD) é vista como uma
estratégia para o desenvolvimento da educação brasileira, sobretudo nas regiões
onde o acesso à educação ainda é dificultado, beneficiando o processo educacional
através do desenvolvimento de metodologias e tecnologias a se especializar em
outras modalidades a fim de oferecer o acesso à educação superior.
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1.1 MISSÃO
A missão institucional diz respeito à razão de existir da “Católica de Quixadá”,
sua finalidade essencial, servindo de critério e orientação para os dirigentes e gestores
no processo decisório e direcionamento para o futuro, a partir do enunciado que segue:
“Educação superior à luz dos valores cristãos, éticos e humanos de forma
inovadora e sustentável”.
1.2 VISÃO
A visão de futuro consubstancia a aspiração dos dirigentes ao projetarem as
possibilidades futuras. Foi pensada de forma a gerar reconhecimento e sentido de
realização, com o enunciado:
Consolidar-se, até 2025, como Centro Universitário “UNICATÓLICA”,
mediante educação superior humanista, inovadora e sustentável, contribuindo
para a transformação social do estado do Ceará.
1.3 VALORES
Para a “Católica de Quixadá”, os valores institucionais representam a importância
ou prioridade que se atribui às pessoas, coisas ou ideias, sendo escolhidos como
crenças das pessoas que dela fazem parte, mantendo um caráter interno e subjetivo.
São baseados em como os dirigentes e colaboradores compreendem o mundo, sem
esquecer sua influência na sociedade e na educação.
Nesse sentido, estão incorporados no desenvolvimento das atividades
acadêmicas e administrativas, norteando comportamentos, atitudes e o relacionamento
entre mantenedores, dirigentes, gestores, colaboradores, fornecedores e os
segmentos-alvo. São as regras para que se cumpra a missão e se alcance a visão de
futuro.
Respeito: aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana e à ética
cristã; o caráter confessional deve ser considerado e respeitado, observados os
preceitos bimilenares da Igreja. Respeito aos discentes, nos quais todas as ações
e procedimentos institucionais estão focados na formação acadêmica, profissional e
cristã do indivíduo, a partir de princípios e valores institucionais, prioritariamente no
processo de aprendizagem.
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Liberdade: tolerância e liberdade religiosa. A Instituição, por ser confessional
católica, respeita as demais religiões, não fazendo acepção de pessoas em função de
sua identidade religiosa.
Democracia: prioridade ao caráter pluralista e democrático, considerando a
pluralidade de pensamentos e a democracia como fatores fundamentais e norteadores
da sua gestão institucional, realizada prioritariamente de forma participativa e colegiada.
Cordialidade: verdade, fraternidade e cordialidade nas relações: as relações
institucionais primam pela autenticidade, e a Instituição considera o princípio da
igualdade e da cordialidade pressupostos para relevantes interações pessoais.
Sustentabilidade: comprometimento com a sustentabilidade institucional:
continuamente todos os colaboradores estão engajados no alcance de resultados
satisfatórios nas diversas instâncias institucionais.

2 CONHECENDO A UNICATÓLICA
2.1 REITORIA
A Reitoria é constituída pelo Reitor, pelo Pró-Reitor Acadêmico e pelo PróReitor Administrativo-Financeiro. Auxiliam, em seu mister, os órgãos e setores
complementares, destinados ao desenvolvimento de apoio às atividades administrativas
relacionadas ao ensino, iniciação científica/pesquisa e extensão:
• Comissão Própria de Avaliação – CPA, com atuação autônoma em relação
aos conselhos superiores e demais órgãos colegiados da Instituição;
• Ouvidoria;
• Secretaria Geral;
• Assessoria Jurídica e Legislação Acadêmica;
• Demais órgãos e setores complementares com atribuição e composição
definidas em regulamento próprio.
A Reitoria é o órgão executivo máximo, constituída pelo Reitor, nomeado pelo
Presidente da Mantenedora, e pelo Pró-Reitor Acadêmico e o Pró-Reitor AdministrativoFinanceiro, nomeados pelo Reitor, com a anuência da Mantenedora.
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2.2 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
A Pró-Reitoria é o setor responsável por orientar, administrar, coordenar e
supervisionar todas as atividades relacionadas ao ensino da IES.
Organiza as formas de acesso aos cursos de graduação, pós-graduação
e extensão, desenvolvendo programas e atividades relacionadas ao planejamento
acadêmico, buscando condições e melhorias fundamentais para o bom funcionamento
acadêmico e de seus cursos.
O ensino compreende e dissemina o saber abrangendo um conjunto de
atividades sistematizadas com o objetivo de educar.
2.3 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa é o setor responsável por orientar,
administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas ao ensino de
pós-graduação da IES.
Organiza as formas de acesso aos cursos de pós-graduação e iniciação cientifica,
desenvolvendo programas e atividades relacionadas ao planejamento acadêmico,
buscando condições e melhorias fundamentais para o bom funcionamento acadêmico
e de seus cursos.
2.3 PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVO-FINANVEIRO
A Pró-Reitoria Administrativo-Financeira é o órgão executivo de coordenação e
supervisão administrativa e financeira do Centro Universitário “Católica de Quixadá”,
exercida pelo Pró-Reitor Administrativo-Financeiro. A estrutura e o funcionamento da
Pró-Reitoria Administrativo-Financeira são regulamentados pelo Reitor.
2.5 SECRETARIA ACADÊMICA
É o departamento responsável por todo o acompanhamento dos processos,
registros dos alunos, controle da documentação de todos os discentes. É responsável
pelas matrículas, transferências, pelo processo de aproveitamento de disciplinas,
trancamento, cancelamento de matrícula e emissão de documentos, tais como extrato
de matrícula, diplomas e histórico escolar.
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2.6 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Coordenação de Educação a Distância conta com uma equipe que presta
suporte ao desenvolvimento do material didático, atendimento a professores, tutores
e alunos, tanto virtual como presencialmente.
A coordenação de EaD, em conjunto com o Núcleo Pedagógico, realiza
orientações aos professores e tutores na condução das melhores práticas do processo
de ensino e aprendizagem, bem como no acompanhamento da produção do material
didático. Além disso, conta com a equipe de suporte tecnológico responsável por todas
as demandas relacionadas à tecnologia, composta por recursos adequados para
atender às necessidades da modalidade, tais como: sala de tutoria e atendimentos,
salas para webconferência, sala para reuniões e equipamentos para produção do
material didático.
A CEAD está estruturada da seguinte forma:
• Coordenação Geral: é responsável por coordenar e gerenciar as ações
acadêmicas e administrativas da educação a distância, além de intermediar as
relações da Coordenação de Educação a Distância com as demais unidades
da UNICATÓLICA e também com a sociedade local e regional, no sentido
de divulgar as ações do setor e estabelecer parcerias e/ou outras formas de
cooperação para viabilização de projetos em EaD.
• Coordenação de Tecnologias Digitais: é encarregada de coordenar,
organizar e estudar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
voltadas para a Educação a Distância.
• Coordenação Acadêmico-Administrativa: é responsável por coordenar e
supervisionar os serviços referentes aos materiais, patrimônio, inventário,
manutenções e conservação da CEAD e dos polos de apoio presencial.
• Coordenação Pedagógica: é incumbida de coordenar e supervisionar as
atividades pedagógicas nos cursos de graduação e pós-graduação, bem como
nos cursos e programas de extensão, pesquisa/iniciação científica.
• Coordenação de Tutoria: é responsável por coordenar toda a equipe de
tutores dos cursos, conduzindo e direcionando os profissionais nos processos
relacionados à EaD.
• Centro de Produção de Material Didático (CPMD): é uma equipe constituída
por designers instrucionais, web designers, desenhistas gráficos/ilustradores,
professores conteudistas, revisores, editores de vídeo, designers gráficos e
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outros profissionais necessários, responsáveis por planejar, supervisionar e
providenciar a produção do material didático.
• Professor Conteudista: é o encarregado de elaborar os conteúdos didáticos,
incluindo videoaulas de autoria própria, a partir de uma linguagem dialógica,
em conformidade com o projeto pedagógico do curso e demais diretrizes
institucionais para os cursos EaD da Unicatólica.
• Professor Formador: é incumbido da gestão acadêmica da(s) disciplina(s),
sendo de sua responsabilidade planejar as ações pedagógicas.
• Tutor Presencial/a Distância: é o elemento fundamental no processo de
interação, um profissional de área específica que atua de forma presencial ou
a distância com competência para realizar o acompanhamento pedagógico
dos alunos, auxiliando-os na interação com as atividades e com o material
didático, objetivando a transformação da informação em conhecimento.
A Instituição compreende que a Educação a Distância pode beneficiar o processo
educacional, tendo em vista sua abrangência, o que possibilita o desenvolvimento
de metodologias, tecnologias e formação profissional e mobiliza profissionais e
instituições de ensino a se especializar em outras formas de promover o acesso à
educação superior. A localização da UNICATÓLICA, associada às suas atividades
de ensino, pesquisa e extensão e aos projetos sociais voltados à comunidade,
tornou-a referência no Sertão Central cearense, tendo por finalidade colaborar com
a transformação social do Estado, considerando fundamental para esta o acesso ao
conhecimento.
Em vista disso, a Instituição tem expandido o ensino presencial para outras
localidades, mantendo o padrão de qualidade UNICATÓLICA. É notório que,
tratando-se de acesso ao conhecimento, os recursos tecnológicos vêm ampliando
as oportunidades educacionais, principalmente no ensino superior, nas regiões onde
o acesso à educação ainda é deficitário. Tal ampliação é resultado da expansão da
Educação a Distância (EaD), modalidade de ensino que rompe as barreiras de tempo
e espaço e integra as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) aos
processos de ensino e aprendizagem.
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2.7 POLOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A adesão do Centro Universitário Católica de Quixadá à EaD é uma ação
proativa e desafiante diante da tomada de conscientização, amparados na missão
institucional. Vale ressaltar que os polos presenciais selecionados refletem a filosofia da
UNICATÓLICA, “Formando pessoas e transformando realidades”. Consequentemente,
a Educação a Distância possibilita um alcance mais abrangente, e é por esse motivo
que a UNICATÓLICA se dispõe a ofertar as ferramentas dessa transformação, por
meio do ensino também na modalidade a distância.
Diante do exposto, faz parte da missão institucional da UNICATÓLICA chegar
à oferta da interiorização da modalidade EaD no ensino com a reconhecida qualidade
UNICATÓLICA, bem como abrir turmas destinadas às empresas que investem no
potencial humano de seus funcionários, de maneira que a ação da instituição também
está prevista no mercado corporativo, aliando trabalho e educação.
Encravada numa das regiões carentes do Estado do Ceará, o Sertão
Central, onde está sua sede, a UNICATÓLICA é um reconhecido instrumento de
desenvolvimento econômico, a partir da assunção da sua responsabilidade social,
acarretando a melhoria das condições de vida da população e o aperfeiçoamento dos
processos de inclusão social, por meio de ações inovadoras.
Dessa forma, os polos de Educação a Distância querem ser a presença e
expressão do padrão de qualidade UNICATÓLICA, oferecendo o espaço físico e o
apoio presencial essenciais ao corpo discente, que em suas dependências realizem
atividades de cunho educacional, conforme prescrito nas normas institucionais e legais:
as avaliações presenciais, os estágios, as defesas de TCC, as práticas laboratoriais e
demais atividades previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. A estrutura física
dos polos abrange os seguintes itens: disposição em seu espaço interno de salas
de estudos individuais e em grupo, e salas de estudo para tutores e docentes com
títulos físicos selecionados do acervo virtual; secretaria; sala de aula com tecnologia
para webconferência; laboratórios de informática; sala para a coordenação do polo;
salas de tutoria, que possibilitem o atendimento de pequenos grupos ou individual;
instalações sanitárias; espaço de convivência.
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3 ESTUDAR A DISTÂNCIA
Como meio de efetivar os processos de ensino e aprendizagem, o Centro
Universitário Católica de Quixadá promove e observa nos cursos a distância a
capacidade de integração entre os sujeitos envolvidos, os meios e os conteúdos
do conhecimento, resguardadas as peculiaridades dessa modalidade, a saber,
flexibilidade de tempo e/ou de espaço, eficiência, eficácia e efetividade dos processos
formativos, que se dão por meio de acompanhamento contínuo, incluindo, nesse
contexto, os momentos presenciais.
A utilização dessas metodologias propicia o desenvolvimento de processos
de ensino e aprendizagem que incluem a tomada de decisões, a criatividade e a
autonomia do educando, fundamentais para a identidade profissional e a futura
inserção no mundo do trabalho e na sociedade.
O ambiente de ensino e aprendizagem é concebido pela UNICATÓLICA a
partir de concepções que incluam diálogo, dinâmicas pedagógicas, formação teórica
e prática, bem como o reconhecimento da complexidade do conhecimento a ser
aprendido, tanto quanto as necessidades e o contexto do estudante, alvo da ação
educativa.
Os Projetos Pedagógicos dos cursos ofertados na modalidade a distância,
em plena sintonia com este PDI/PPI e com a legislação de regência, elencam as
metodologias utilizadas, garantindo a sinergia entre elas e os diversos recursos de
informação e comunicação, sem descuidar do necessário e efetivo acompanhamento
pedagógico do estudante pelos professores e tutores, de modo a possibilitar a
mediação adequada com vistas ao pleno aprendizado, mediação aqui considerada
com um dos indicadores imprescindíveis para o êxito dos cursos e programas na
modalidade EaD da Católica de Quixadá.
3.1 CARACTERÍSTICAS DO ALUNO DA EAD
A educação a distância é um modelo de aprendizagem que deseja disseminar
o conhecimento através desse modelo de ensino. Diferentemente do aluno do ensino
presencial, o aluno da EaD tem algumas características próprias que se julgam como
necessárias para sua boa percepção na hora dos estudos.
Citam-se algumas características essenciais para os alunos da educação a
distância:
14
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• independência;
• autonomia;
• planejamento de tempo;
• disciplina;
• organização;
• proatividade;
• motivação;
• curiosidade;
• familiaridade com a tecnologia.
3.2 ORIENTAÇÕES PARA INTERAÇÃO
A seguir, apresentam-se algumas orientações para que os estudantes
acompanhem o curso interagindo da melhor maneira possível com os professores,
tutores e demais colegas através do ambiente virtual de aprendizagem.
• Verifique se o seu computador possui acesso à internet e se os programas
nele instalados são compatíveis com os materiais do curso;
• utilize os navegadores Google Chrome ou Mozila Firefox, sempre na versão
mais atual;
• mantenha o Flash Player atualizado;
• tenha instalados um leitor de arquivo PDF e o pacote Office;
• utilize os laboratórios de informática disponibilizados pela UNICATÓLICA aos
alunos;
• familiarize-se com o Ambiente Virtual de Aprendizagem a fim de evitar
problemas técnicos no futuro;
• organize o seu tempo em relação ao desenvolvimento das atividades e para
estudo;
• cumpra os prazos estabelecidos para cada atividade;
• interaja, sempre que possível, com os tutores e com os demais colegas nos
fóruns de discussões;
• entre em contato com a Coordenação de Educação a Distância através do
AVA, telefone, e-mail ou site, sempre que sentir necessidade.
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4 GRAU ACADÊMICO
4.1 GRAU DE BACHARELADO
O grau acadêmico de bacharelado é formação de nível superior que confere
grau de bacharel aos estudantes, com cursos de duração média de três a seis anos.
O curso de bacharelado tem como objetivo preparar profissionais para formação nas
diversas áreas do saber.
4.2 GRAU DE LICENCIADO
A licenciatura é uma categoria do curso de ensino superior que permite aos que
a cursarem poder lecionar, dar aulas sobre a área de estudo que se licenciaram, para
o Ensino Fundamental ou Médio da educação brasileira. Nesse tipo de modalidade, o
curso tem duração de três a quatro anos.
4.3 GRAU DE TECNÓLOGO
É o grau para os cursos que são classificados como tecnólogos, ou seja, cursos
superiores de tecnologia oferecidos por faculdades públicas ou privadas nos formatos
presencial ou a distância, ambos com diploma de grau superior com duração de dois
a três anos.

5 COMUNICAÇÃO ENTRE O DISCENTE E A UNICATÓLICA
A UNICATÓLICA coloca à disposição dos discentes diversos canais de
comunicação; no caso do curso a distância, o seu principal meio é o Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Além dele, disponibilizamos outros meios de atendimento – presencial,
por telefone e por e-mail. Esses sistemas de comunicação permitem solucionar as
demandas relacionadas a questões acadêmicas, financeiras, relacionadas aos
conteúdos e materiais.
O ambiente virtual de aprendizagem dispõe de momentos de interação em
tempo real, por meio da webconferência, que irá sempre acontecer na terceira
semana de aula. O professor formador e os tutores estarão conectados ao AVA a
fim de estabelecer contato com os alunos, promovendo a interação, a discussão dos
16
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conteúdos e o esclarecimento de dúvidas referentes às atividades a distância.
Os tutores estarão à disposição dos discentes presencialmente e virtualmente,
por meio do ambiente virtual de aprendizagem. A equipe de tutores terá o prazo de
até 48 horas para responder à solicitação do aluno. Vale ressaltar que o tempo de
resposta às solicitações aplica-se somente aos dias úteis; feriados e finais de semanas
(sábados e domingos) não se incluem nessa regra, ou seja, não são contabilizados no
prazo de resposta.
SETOR

TELEFONE

Coordenação
de educação a
distância

(88) 3412 – 6701
Ramal: 6701/6753

cead@unicatolicaquixada.edu.br

Tutoria

(88) 3412 – 6701
Ramal: 6701/6753

Ambiente virtual de
aprendizagem

E-MAIL

Atendimento
ao aluno

(88) 3412 – 6799/6798
Ramal: 6718/6719

Biblioteca

(88) 3412 – 6799/6798
Ramal: 6827

sac@unicatolicaquixada.edu.br

biblioteca@
unicatolicaquixada.edu.br

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO
Segunda a quinta,
das 7h às 22h00min.
Sexta, das 7h às 21:30.

ASSUNTOS
Questões administrativas e pedagógicas.

Dúvidas sobre a
Horários previamente disponibilizados realização das atividades,
entre outras questões
no Sistema de agendamento.
referentes aos módulos.
Segunda a sexta,
das 7h às 22h00min

Informações institucionais, mensalidades,
documentos diversos
e inscrições em cursos.

Segunda a sexta,
das 7h30min às
22h00min.

Empréstimos de livros,
renovação, acervo e
informações gerais.

6 RECURSOS
6.1 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
O discente deve estar devidamente matriculado no curso para ter acesso ao
Ambiente Virtual. Todos os módulos que compõem o curso são desenvolvidos na
modalidade a distância, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle.
Ele dispõe de várias ferramentas assíncronas, que permitem a interação entre os
professores, tutores e alunos que estejam conectados aos fóruns de discussão; e de
ferramentas síncronas, que permitem a interação em tempo real, através do chat e
webconferência.
6.1.1 Acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
Para acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem, entre em http://ead.
unicatolicaquixada.edu.br, digite sua matrícula e a sua senha (ead123), conforme a
imagem a seguir.
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6.2 BIBLIOTECA VIRTUAL
A UNICATÓLICA, considerando a sede em Quixadá/CE e seus polos, conta com
acervo virtual atualizado no endereço eletrônico http://ead.unicatolicaquixada.edu.br,
amplo e compatível com as disciplinas do curso ofertado, disponibilizando o material
oferecido em diferentes mídias. Além disso, a biblioteca dispõe em seu espaço interno
de salas de estudos individuais e em grupo. Com um rico acervo, a biblioteca central,
com sede em Quixadá, possui mais de 42 mil exemplares físicos, (3.230 multimeios),
cerca de 17 mil artigos indexados, quase 6.000 coleções de periódicos acadêmicos e
científicos nacionais e estrangeiros e cerca de 8 mil livros no acervo virtual. É através
do ambiente on-line ou no polo presencial que o aluno pode solicitar a renovação e
empréstimos de seus livros.

6.3 PORTAL ACADÊMICO
É no portal acadêmico da UNICATÓLICA que os discentes consultam seus
dados administrativos, financeiros, grade curricular do curso, notas, faltas, atividades
complementares, dados cadastrais, serviço de biblioteca e demais informações
acadêmicas.
O acesso ao portal do aluno é feito através do link: http://ead.unicatolicaquixada.
edu.br. No login você deve informar sua matrícula em “usuário” e sua senha, ambos
fornecidos pela instituição de ensino.
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7 INFORMAÇÕES ACADÊMICAS
7.1 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O Além das disciplinas do curso, com suas atividades teóricas e práticas, ditas
laboratoriais, formatadas no padrão turma/docente/aulas semanais, são previstas
atividades complementares para o curso, visando propiciar ao aluno a oportunidade
de realizar uma trajetória autônoma e particular, no desenvolvimento do seu currículo.
As atividades complementares são desenvolvidas em três níveis e funcionam como
instrumento de:
• integração e conhecimento do aluno da realidade social, econômica e do
trabalho de sua área/curso;
• iniciação à pesquisa/iniciação científica e ao ensino;
• iniciação profissional.
As atividades complementares seguem regulamentação específica, conforme
definição dos órgãos colegiados competentes, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo MEC.
Assim, são validadas na carga horária curricular do curso, para efeito de
integralização, as atividades realizadas pelos discentes dentro e fora do ambiente
acadêmico, desde que esta não seja referente a um componente curricular específico
(como TCC, Projetos Experimentais, etc.), de modo a enriquecer o conhecimento
propiciado pelo curso.
No curso de graduação tecnológica em Gestão de Recursos Humanos, a carga
horária destinadas às atividades complementares é de 80 horas, perfazendo 5 % da
carga horária total, sendo orientadas e avaliadas pela Coordenação e NDE do curso,
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englobando as seguintes possibilidades:
• atividades de iniciação à docência e à pesquisa/iniciação científica;
• atividades de extensão à comunidade;
• estágios extracurriculares;
• congressos, seminários, conferências e outras atividades assistidas;
• disciplinas pertencentes a outro curso de graduação;
• estudos desenvolvidos em organizações empresariais, públicas e não
governamentais;
• publicações;
• produções técnicas;
• eventos culturais.
As modalidades a serem aproveitadas como atividades complementares e
os respectivos percentuais de aproveitamento estão descritos em regulamentação
específica, anexa a este projeto.
A coordenação do curso é responsável pela aprovação do plano de atividades
complementares de cada aluno, validação e comprovação documental pertinente, bem
como pelo controle das atividades desenvolvidas, conforme estabelece Resolução
que regulamenta Atividades Complementares no âmbito da UNICATÓLICA.
7.2 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O Centro Universitário Católica de Quixadá considera a avaliação como
um processo contínuo que pode ser desenvolvida em três grandes categorias:
diagnóstica, formativa e somativa, conforme a proposta pedagógica do curso. Tal
processo possibilita, dentre outros pontos, a compreensão do que ainda não está
assimilado e seus motivos, permitindo a aplicação de melhorias nos processos de
ensino e aprendizagem.
A verificação da aprendizagem dos cursos a distância propicia uma avaliação
contínua e o desenvolvimento da autonomia do estudante no processo de ensino
e aprendizagem, ajudando-o a desenvolver condições para uma formação ampla
(cognitiva, ética, político-pedagógica, cultural), possibilitando-lhe o alcance dos
objetivos propostos para cada etapa do processo.
O acompanhamento dos alunos será prioritariamente conduzido de forma
personalizada pelos tutores, no intuito de permitir a resolução de eventuais problemas
e identificação de dificuldades ainda durante o processo pedagógico.
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Dessa forma, a avaliação de aprendizagem estimulará a construção do
conhecimento, sustentando-se na proposta de um estudo autônomo, formalizada no
Projeto Pedagógico do Curso, conforme atividades descritas nesse documento:
• atividades de estudo individuais ou em grupo;
• participação nos fóruns de discussão, com interações entre tutor-aluno e/ou
aluno-aluno que possibilitem um pensamento crítico e reflexivo;
• avaliação presencial.
As atividades realizadas durante as disciplinas poderão utilizar as ferramentas
síncronas e assíncronas do AVA, originando diversos produtos, como: trabalhos de
pesquisa individuais ou em grupos, exercícios, relatórios, portfólios ou quaisquer
outros instrumentos previstos no respectivo Projeto Pedagógico do Curso.
Relacionado às atividades baseados em textos, o tutor deverá avaliá-los,
considerando os seguintes itens:
• observância quanto ao problema proposto;
• abrangência textual das respostas e coerência com as questões solicitadas;
• capacidade crítica e criativa na abordagem do problema, não se preocupando
em reproduzir as ideias dos autores, mas utilizando-as para fundamentar as
observações e relações estabelecidas;
• coerência e coesão.
Os fóruns de discussão serão avaliados considerando-se os seguintes critérios:
• coerência com o tema proposto: as intervenções devem ser coerentes com o
assunto discutido;
• frequência e qualidade de participação: será observado o número de
intervenções, devendo ser no mínimo 3 (três) que o aluno fez no fórum, além da
qualidade dessas interações, interagindo com o tutor e os demais estudantes;
• participação crítica e reflexiva: as interações dos alunos devem viabilizar a
reflexão e o questionamento do tema, promovendo a ampliação do debate;
• proposição de novas indagações: as interações devem apresentar, além de
respostas ao tema disponibilizado, novas indagações e propostas.
A avaliação presencial, quando houver, ocorrerá no polo de EaD ao qual o
aluno está vinculado, devendo ser realizada, obrigatoriamente, sob a supervisão do
tutor presencial.
As atividades da disciplina serão contabilizadas em uma escala de 0 (zero) a
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10 (dez) pontos, devendo ser inseridas no Ambiente Virtual de Aprendizagem para
acompanhamento do discente.
Todas as informações referentes ao sistema de acompanhamento e avaliação
estão no guia de estudo de cada disciplina.
7.3 ATENÇÃO AOS DISCENTES
A UNICATÓLICA preocupa-se com a formação integral dos seus alunos.
Portanto, realiza anualmente vários movimentos de natureza científica e de extensão
como elemento de formação dos alunos e atualização do seu corpo docente.
Ao início de cada semestre, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) realiza
as boas-vindas aos alunos novatos, introduzindo-os às regras gerais de convivência
no ambiente acadêmico, aos setores que podem ajudá-los durante o curso de seus
estudos, bem como aos serviços oferecidos na UNICATÓLICA.
O Programa de Complementação Acadêmica, organizado pelo NAP e pelo Setor
de Extensão, propõe várias áreas de nivelamento, tais como português, matemática
e biologia, para suprir possíveis carências anteriores ao ingresso no ensino superior.
Diversos projetos de extensão são realizados e integrados ao currículo do curso,
tendo suas respectivas cargas horárias validadas como atividades complementares,
o que permite aos alunos possibilidades de desenvolver temáticas abordadas na sala
de aula. Anualmente, a UNICATÓLICA apresenta um estande na FENERCE, a feira
de negócios do SEBRAE, envolvendo alunos e professores.
O evento anual Expressão Católica oferece aos alunos uma diversidade de
temas, sendo abordados por professores e convidados renomados, na forma de
minicursos, palestras, oficinas, mesas redondas, relatos entre outros. Esse evento
fortalece a interdisciplinaridade do ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão.
O Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC) oferece
anualmente aos acadêmicos a oportunidade de expor seus trabalhos, podendo
concorrer ao Prêmio Saber. Os alunos têm seus artigos completos e resumos
publicados nos Anais do EEDIC, publicação em CD-ROM (ISSN 2175-8441).
É disponibilizado aos discentes, novatos e veteranos, por via eletrônica em
publicação no site institucional, o Manual do Aluno, importante ferramenta para conhecer
o funcionamento dos mecanismos internos, a estrutura física e os procedimentos
pertinentes ao itinerário acadêmico.
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7.4 NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO
É um espaço de apoio acadêmico do Centro Universitário Católica de Quixadá
que tem como intenção auxiliar os alunos nos seus cursos de graduação, considerando
os elementos do sistema educacional com os quais interagem para sua permanência
satisfatória no espaço universitário. O NAP desenvolve programas de apoio
específico para amenizar os problemas identificados que interferem nos processos de
aprendizagem dos discentes, partindo de uma visão contextualizada dos instrumentos
e explicações psicopedagógicas que leva em consideração as necessidades distintas
dos discentes, estando em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) da Instituição. Esse serviço conta com uma equipe composta por especialista na
área da psicopedagogia, psicólogos, secretária e estagiários do curso de psicologia.
O serviço do NAP é gratuito, ocorre individualmente ou em grupo, direcionado
a todos os que compõem o quadro discente da Unicatólica. O NAP, em sua
essência, é um núcleo voltado para os estudantes, oferecendo serviços como:
• acolhida aos alunos ingressantes;
• apoio específico aos discentes na sua dimensão pessoal e interpessoal;
• assessoria psicopedagógica;
• intervenção especializada na ação educacional;
• assessoramento das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos
discentes;
• identificação e avaliação das necessidades educacionais especiais dos
acadêmicos, sempre em colaboração com os professores e coordenadores
de curso.
Poderão solicitar agendamento quaisquer pessoas que se enquadrem no
público alvo, via encaminhamento de outros setores, coordenação, orientação dos
professores, diretamente com um dos profissionais do núcleo, por meio também do
ramal destinado ao atendimento ao público (6923) ou via e-mail institucional (nap@
unicatolicaquixada.edu.br).
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Horário de atendimento:
Segunda a Quinta das 07:00hs as 19:00hs
Sexta: 07:00hs as 18:00hs
Canais de comunicação:
Telefone: 34126700 Ramai (6923) ou (88) 9.92260526
E-mail: nap@unicatólicaquixada.edu.br
Skype: NapUnicatolica

7.5 NÚCLEO DE ATIVIDADES ARTICULADAS AO ENSINO
É um órgão que articula inúmeras atividades, como os estágios curriculares
e extracurriculares, o Programa de Monitoria Acadêmica (PROMAC), as atividades
complementares e o Programa de Complementação Acadêmica (PCA). Trata-se de
um órgão estratégico da instituição que possui a capacidade de unir determinadas
atividades que, ligadas ao ensino, são consideradas relevantes.
Os serviços que o NAARTE oferece são voltados para os alunos, para a
comunidade acadêmica e para o corpo docente. O NAARTE trabalha com os estágios
curriculares e extracurriculares, na perspectiva de estabelecer convênios com
instituições, de realizar os acordos entre a UNICATÓLICA e as empresas da região.
Trabalha, ainda, na orientação da elaboração dos manuais de estágio para cada curso.
O NAARTE possui como responsabilidade, além disso, o PCA, que, como
exigência do MEC, objetiva trabalhar com o nivelamento. A ideia do programa é
complementar os estudos que não foram bem-sucedidos pelo aluno no período do
ensino médio, principalmente nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Além
disso, realiza-se um acompanhamento contínuo de desempenho dos alunos para
identificar necessidades específicas de cada área e oferecer condições aos alunos
de adquirirem suas bases para um bom desempenho em todo seu período de curso.
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Horário de atendimento:
Segunda a Sexta
07h30 às 12h - 13h30 às 22h
* (Nas sextas-feiras, o funcionamento encerra às 17h)

Coordenador: Thiago Alberto Viana de Sousa
Telefone: (88) 3412.6703
E-mail: naarte@unicatolicaquixada.edu.br ou estagios@unicatolicaquixada.edu.br

7.6 NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (NAI)
O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/SESU-2013), executa
ações de acessibilidade, no âmbito do eixo “Acesso à Educação” do Plano Nacional
dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Viver sem Limite. O Programa Incluir
– Acessibilidade na Educação Superior, orienta a institucionalização da política de
acessibilidade nas instituições de educação superior – IES, a fim de assegurar o direito
da pessoa com deficiência – PcD, fundamentado nos princípios e diretrizes contidos
na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU 2006) e nos
Decretos n°. 186/2008, nº 6.949/2009, nº 5.296/2004, nº 5.626/2005 e nº 7.611/2011.
O Programa Incluir, objetiva fomentar a criação e a consolidação de núcleos
de acessibilidade nas universidades, as quais respondem pela organização de ações
institucionais que garantam a inclusão de pessoas com deficiência à vida acadêmica,
eliminando barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação e informação,
promovendo o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade.
Neste sentindo, a Unicatólica ciente de sua responsabilidade como instituição
que, prima pela “Educação superior à luz dos valores cristãos, éticos e humanos
de forma inovadora e sustentável”, acrescenta em sua missão a promoção da
acessibilidade plena como direito universal a todos os indivíduos independentes de
suas características físicas, sensoriais e intelectuais.
O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UNICATÓLICA – NAI, possui missão
de promover ações que assegurem o ingresso, permanência, a integração e êxito dos
acadêmicos, colaboradores e sociedade civil que possuem algum tipo de deficiência ou
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mobilidade reduzida, incentivando o respeito à diversidade e a eliminação de barreiras,
contribuindo para inclusão social e educacional das pessoas com deficiência – PcD.
O NAI, trata-se de um setor interdisciplinar, que visa unir profissionais de outras
áreas tais como administração, educação física, filosofia, enfermagem, direito etc.,
Para tanto, o NAI tem o dever de programar ações planejadas e eficientes com vista,
descentralização das iniciativas de acessibilidade, oferecendo suporte e orientação
a coordenadores, professores, servidores técnico-administrativos e estudantes da
Unicatólica interessados em contribuir na promoção de uma educação de qualidade
para todos.
A acessibilidade na UNICATÓLICA é articulada principalmente pelo Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão – NAI, com o apoio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico –
NAP da instituição.
SAIBA MAIS SOBRE O NAI:
Coordenação: Profª. Esp. Francisca Aldenisa Peixôto da Silva
Local: Campus Unicatólica – Bloco F
Telefone: (88) 3412.6700 – Ramal: 6923
Contato: nai@unicatolicaquixada.edu.br

7.7 APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS
Diante do perfil de alunos ingressantes, a UNICATÓLICA desenvolve conteúdos
extracurriculares e implementa atividades que auxiliam a complementação de estudos
gerais. Essa política e diretrizes de apoio logístico à área acadêmica constam do PDIPPI e são extensivas aos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Na prática, a gestão acadêmica tem muito zelo pela aplicação das diretrizes
e normas sobre o apoio logístico no âmbito da Instituição e oportuniza situações
concretas vinculadas à prática profissional, visando o desempenho técnico, humano,
político e social.
As atividades acadêmicas de prática profissional articuladas com o ensino estão
ligadas ao conceito de ‘laborabilidade’ na medida em que as competências constituem
condições para formar um profissional e cidadão polivalente, mais autônomo para
decidir seu percurso no mundo de trabalho.
Nesse sentido, é um desafio constante a busca da qualidade acadêmica e
administrativa. O incentivo aos discentes para a participação em eventos externos
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ocorre mediante solicitação por ofício da Coordenação à Reitoria, que analisa sua
relevância.

8 OUVIDORIA
A Ouvidoria funciona durante a semana com horários estabelecidos e
amplamente divulgados, contemplando o turno de funcionamento do curso, e faz a
interlocução entre as expectativas dos alunos, professores, colaboradores e gestores.
A Ouvidoria é um eficiente canal de escuta e encaminhamento de reivindicações, com
os objetivos de:
• assegurar a participação da comunidade na Instituição para promover a
melhoria das atividades desenvolvidas;
• reunir informações sobre diversos aspectos da UNICATÓLICA com o fim de
contribuir para a gestão institucional.
Na Ouvidoria, as pessoas são atendidas pessoalmente em sala própria
situada no térreo, ou por telefone ou, ainda, por e-mail e através do formulário online, disponível no site da UNICATÓLICA, durante 24 horas, todos os dias. Pode ser
acessada por toda a comunidade acadêmica e do entorno. A Ouvidoria não atende
a solicitações anônimas, garantindo, no entanto, o sigilo sobre o nome e os dados
pessoais dos usuários. Todas as solicitações ao setor são documentadas em ordem
cronológica, em cujo registro constam:
• data do recebimento da demanda e da resposta, nome, endereço, telefone e
e-mail do solicitante;
• forma de contato mantido: pessoal, por telefone, e-mail ou formulário on-line;
• tipo de demanda (reclamação, sugestão, consulta ou elogio);
• unidade envolvida;
• situação apresentada e resposta.
O ouvidor tem as seguintes atribuições:
• receber demandas de denúncias, elogios, reclamações e sugestões da
comunidade acadêmica ou externa;
• encaminhar às unidades envolvidas solicitações para explicarem fatos,corrigi-los ou não reconhecê-los como verdadeiros, e adotá-los, estudá-los ou
justificar a impossibilidade de adoção;
• transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de dez dias úteis, as posições das
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unidades envolvidas;
• registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas
oferecidas aos usuários;
• elaborar e divulgar relatórios semestrais sobre o andamento da Ouvidoria;
• sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento, de organização e do funcionamento da Instituição;
• retornar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não realizada.
A Reitoria da UNICATÓLICA recebe diariamente a listagem das solicitações
encaminhadas à Ouvidoria, contendo o tipo de demanda, a unidade envolvida, a
situação apresentada e a resposta dada ao solicitante, bem como o tempo dessa
resposta.
Os contatos com a Ouvidoria são: ouvidoria eletrônica atendendo 24 horas,
mediante site http://unicatolicaquixada.edu.br, e-mail: ouvidoria@unicatolicaquixada.
edu.br e telefone (88) 3412-6704, ramal 6704. Pessoalmente, na sala da Ouvidoria,
segunda, de 17h30 às 21h30, e nas terças, quartas e quintas, de 08h às 12h. O
endereço para correspondência através dos correios é Rua Juvêncio Alves, 660, CEP
63900 – 257, Quixadá-CE. A ouvidora é FABÍOLA GOMES FARIAS.

9 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um órgão colegiado instituído e
regulamentado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com atribuição de condução
dos processos de avaliação interna das Instituições de Ensino Superior (IES). Além
desta atribuição, deve sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), obedecidas as
seguintes diretrizes:
• Constituição por ato do dirigente máximo da IES, ou por previsão no seu
próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os
segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e
vedada à composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos;
• Atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados
existentes na IES.
A CPA coordena a avaliação das atividades-fim: ensino, pesquisa e extensão; e
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das atividades-meio: processos, infraestrutura e gestão.

Local: Bloco da Reitoria.
Telefone: (88) 3412.6710 – Ramal: 6941.
E-mail: cpa@unicatolicaquixada.edu.br

10 ENADE
É o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que tem como objetivo
avaliar a qualidade de ensino dos cursos superiores, sendo realizado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao
Ministério da Educação (MEC).

11 COLAÇÃO DE GRAU
A colação de grau é o ato oficial do Centro Universitário Católica de Quixadá,
onde é conferido aos estudantes o grau acadêmico em uma sessão solene e pública
proferida pelo Reitor e/ou seus representantes.
O discente só pode colar grau se tiver concluído todas as disciplinas referentes
à grade curricular do curso (aprovado) escolhido e estar com a situação financeira
em dia. Além disso, conforme já mencionado, é preciso que toda a documentação
acadêmica esteja em dia com a secretaria.
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