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Você faz parte de uma das mais tradicionais e importantes Instituições de Ensino Superior do Estado.
 A Fundação Presidente Antônio Carlos foi criada em 1963, na cidade de Barbacena, após a instalação das primeiras faculdades: a

Faculdade de Filosofia com os cursos de Letras, Pedagogia e História e a Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e
Administrativas com o curso de Ciências Contábeis. 
           
Em 1997, o então Magnífico Reitor, Professor Bonifácio Andrada, fundou a UNIPAC Lafaiete, e o primeiro curso, Processamento de
Dados teve sua primeira turma formada já no ano 2000.  Desde então desempenhamos um papel fundamental na formação de
profissionais capazes de impulsionar a economia e atender as demandas da sociedade e das instituições públicas ou privadas.

A UNIPAC Lafaiete através de sua MISSÃO busca:  "Formar  profissionais          socialmente          responsáveis, capazes de
estender à comunidade em que vivem os conhecimentos     das  ciências,  contribuindo          para       o desenvolvimento
social e cultural da região, do estado e do país"

Acreditamos que para cumprir nossa missão você, Professor e Professora, são de extrema importância, afinal são os maiores
responsáveis  na formação e no desenvolvimento do aluno durante seu percurso acadêmico para que seja futuramente o
profissional ético e competente que juntos buscamos forjar.
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UM POUCO MAIS SOBRE A UNIPAC LAFAIETE

UNIPAC LAFAIETE EM NÚMEROS
Área total do terreno: 14.129,38m²
Área construída: 13.624,95m²
13 cursos de graduação
5 cursos em EAD
Mais de 10 cursos de pós graduação e MBA
Mais de 1500 alunos matriculados
Mais de 5000 profissionais formados e diplomados
Mais de 100 professores
Mais de 60 funcionários administrativos
70 salas de aula
26 laboratórios
Policlínica Veterinária
Clínica Escola de Psicologia
Mais de 8.000 títulos na Biblioteca Virtual e
30.000 exemplares no acervo físico

DIRIGENTES
Fábio Afonso Borges de Andrada 

Presidente da Fundação Presidente Antônio Carlos

 
Jean Astoni Barros Pureza

Diretor Administrativo
 

Prof. Me. Ana Carolina Chaves Ferreira
 Diretora Acadêmica



NOSSOS CURSOS 
GRADUAÇÃO
Administração (Presencial e EAD)
Biomedicina (EAD)
Ciências Contábeis (EAD)
Direito (Presencial)
Educação Física (Presencial e EAD)
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Produção (Presencial e EAD)
Engenharia de Minas
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Farmácia (EAD)
História (EAD)
Logistíca (EAD) 
Medicina Veterinária
Psicologia 
Pedagogia (Presencial e EAD)
Serviço Social (EAD)

PÓS GRADUAÇÃO 
Gestão da Manutenção Industrial e Mineração

Administração Rural
Gestão da Qualidade

Gestão de Cooperativas de Crédito
Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios

 
Para conhecer os demais cursos acesse:

https://pos.unipac.br
 



TELEFONES E CONTATOS ÚTEIS | SETOR ADMINISTRATIVO

Direção Administrativa - 13:30h às 22:30h - 3769-4037 | jeanpureza@unipac.br

Biblioteca  - 13:30h às 22h - 3769-4010. 3769-4011 | bibliolafaiete@unipac.br 

Centro Integrado Acadêmico e Financeiro (CIAF) - 10h às 21h30 min - 3769-4001. 3769-4003 . 3769-4004 .
3769-4049 | financeiro@unipaclafaiete.edu.br 

Comunicação e MKT - 10h às 22h30min - 3 7 6 9 - 4 0 2 1-  marketing@unipaclafaiete.edu.br

Departamento de Tecnologia da Informação (DTI)  - 13:30h às 22h30min - 3769-4006 . 3769-4041 |
dti@unipaclafaiete.edu.br

Núcleo de Estudos On-line (NEO) - 13h30min às 22h30min - 3769-4046 - neo@unipaclafaiete.edu.br

Recepção - 10h às 22h30min  - 3769-4028

Recursos Humanos  - 10:20h às 22h10m i n - 3 7 6 9 - 4 0 2 5. 3769-4007 -  rh@unipaclafaiete.edu.br

Secretaria  - 10 h à s 21h30min -  3 7 6 9 - 4 0 1 3 . 3 7 6 9 - 4 0 2 4 - secretaria@unipaclafaiete.edu.br



TELEFONES E CONTATOS ÚTEIS | ACADÊMICO

Direção Acadêmica | 10h às 21h | 3769-4026 direcaoacademica@unipaclafaiete.edu.br /  Profª Me. ANA CAROLINA / GESSICA

Administração | Stefan Willian | 3769-4030  stefanwillian@unipac.br  / Profº Me. STEFAN

Direito |Flávia Gomide |3769-4029  flaviagomide@unipac.br / Prof.ª Esp. FLÁVIA

Educação Física | Fabrício Santos | 3769-4023  fabricio.santos@unipac.br  / Profº Me. FABRÍCIO

Engenharia de Produção | Jussara Leite | 3769-4017  jussara.leite@unipac.br  / Profª Me. JUSSARA

Engenharia Mecânica | Luciano Franco | 3769-4022 lucianofranco@unipac.br  / Profº Me. LUCIANO

Engenharia Civil | Minas | Tatiana Rodrigues | 3769-4016 tatiana.rodrigues@unipac.br  / Profª Me. TATIANA

Engenharia da Computação | Jean Mendes | 3769-4012 jean.mendes@unipac.br  / Profº Me. JEAN 

Engenharia Automação | Elétrica |  Luciana Margoti | 3769-4014 | lucianamargoti@unipac.br / Profª Me. LUCIANA

Medicina Veterinária | Ivana Siqueira | 3769-4019  ivanamaria@unipac.br  / Profª Me. IVANA

Pedagogia | Vanessa Mara | 3769-4033 vanessamara@unipac.br  / Profª Esp. VANESSA

Psicologia | Renata Satller | 3769-4018 renata.amaral@unipac.br / Profª Me. RENATA 

Sala dos Professores | Rosidéia | 3769-4045  salaprofessores@unipaclafaiete.edu.br  / ROSIDÉIA

 



Oraganização Acadêmica 
2023 - 1º Semestre



Calendár
io

Acadêmico

1º Semestre 2
023



AA  AVALIAÇÃO INSTITUCIONALAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  acontece na 3ª Etapa eacontece na 3ª Etapa e
compreende compreende todo o conteúdo de todas as disciplinas dotodo o conteúdo de todas as disciplinas do
módulo .módulo . Seu coordenador(a) irá orienta-lo sobre o envio Seu coordenador(a) irá orienta-lo sobre o envio
das questões e operacionalização da Avaliação.das questões e operacionalização da Avaliação.

O aluno que não alcançar 60% (60pontos)O aluno que não alcançar 60% (60pontos) de de
aproveitamento ao final das 3 (três) etapas, desde queaproveitamento ao final das 3 (três) etapas, desde que
tenha obtido no semestre o tenha obtido no semestre o mínimo de 30 pontosmínimo de 30 pontos, poderá, poderá
realizar o realizar o EXAME ESPECIALEXAME ESPECIAL..  
O O EXAME ESPECIALEXAME ESPECIAL versa sobre TODO o conteúdo versa sobre TODO o conteúdo
ministrado nas etapas avaliativas e é realizado em dataministrado nas etapas avaliativas e é realizado em data
agendada no calendário escolar, valendo 100 pontos,agendada no calendário escolar, valendo 100 pontos,
substituindo todas as notas das etapas de avaliação.substituindo todas as notas das etapas de avaliação.

observação!

Cronograma do Exame Especial
Data:  12 e 13 de Julho

Requerimento via Blackboard: 
10 e 11/07/2023

Resultado FINAL GERAL: 14/07/2023



Impressões de Avaliações  

AS AVALIAÇÕES DAS

DISCIPLINAS DE

DEPENDÊNCIAS 

ON-LINE SÃO 

 PRIORITARAMENTE

Enviar com no mínimo 03  DIAS ÚTEIS de antecedência da realização das
provas/trabalhos/exercícios.

No Assunto do e-mail colocar a data de realização da Avaliação/Atividade /
disciplina e curso.

Usar SEMPRE o cabeçalho institucional (solicitar ao seu coordenador de
curso).

Os arquivos devem ser enviado em PDF.

A UNIPAC Lafaiete conta com uma gráfica para as impressões de maior volume,
como as Avaliações e Atividades Avaliativas de cada etapa, fique atento as
orientações para a solicitação de uso: 

Ex: 20/10 - Psicologia Organizacional - 7º P. Administração e 8º P. de Administração
(no caso de turmas integradas)

PRESEN
CIAL



O PLANO DE APRENDIZAGEM dos Componentes Curriculares
com os conteúdos conceituais deve ser disponibilizado pelos
professores, no início do semestre letivo, para que os alunos
planejem sua vida acadêmica, antecipando seus estudos. 

O professor deve indicar em seu planejamento as estratégias de
ensinagem que buscará favorecer a autoaprendizagem, o
desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo previsto nos
objetivos gerais, específicos e no perfil do egresso almejado pelo
curso, descrito no PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO.

O PLANO DE APRENDIZAGEM DEVE SER ENCAMINHADO
PARA O COORDENADOR DE CURSO E APÓS DEFERIMENTO

JUNTO AO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) O
MESMO DEVE SER POSTADO NA PLATAFORMA BLACKBOARD

ATÉ O DIA01/03/2023
 

Plano de

Aprendizagem



Para Saber

mais!

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

O PROJETO PEDAGOGICO DO CURSO  (PPC) é uma ferramenta essencial para
definir e orientar a organização das práticas pedagógicas idealizadas para o Curso
de Graduação, devendo estar em conformidade com as Diretrizes Curriculares
Nacionais propostas pelo MEC, e também com outros documentos Institucionais 
 que dão suporte a sua construção do PPC.

O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) é um órgão consultivo e de
assessoramento, vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção e
atualização do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a implementação
do mesmo. É composto por cinco professores e nomeado pela Direção Acadêmica.

O COLEGIADO DE CURSO  é a instância básica dos cursos de graduação, tendo
como finalidade assessorar e validar a implementação do projeto pedagógico,
discutir temas ligados ao curso e planejar e avaliar as atividades acadêmicas do
curso.  É um órgão consultivo, normativo e deliberativo em questões referentes às
atividades de ensino e extensão, podendo ser ouvido pela Direção da Faculdade,
sempre que necessário. 



Para Saber

mais!

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA

O ENADE  (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), aplicado pelo Inep,
avalia o rendimento dos estudantes concluintes dos cursos de graduação em 3
aspectos:

Os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos;
O desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento
da formação geral e profissional; e
O nível de atuação dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Para isso, o exame é composto pelo Questionário do Estudante e pela Prova escrita,
composta por questões objetivas e discursivas e pelo Questionário de Percepção de
Prova. Você pode ver mais detalhes de cada parte da avaliação aqui.

Assim, os resultados do ENADE são insumos para o cálculo dos indicadores de
qualidade dos cursos e das instituições de educação superior brasileiras (IES).



Gerenciamento Acadêmico





Para Saber

mais!

O NEO - Núcleo de Estudos On-line 
 

O NEO é responsável pela gestão e suporte a professores, alunos e funcionários ao AVA - Ambiente
Virtual de Aprendizagem. 

Mas o que é o AVA?   É o sistema virtual para acesso aos materiais dos cursos com conteúdo multimídia
que permite a interação e colaboração entre os participantes de maneira fácil e no momento em que o
aluno precisa. 

É possível assistir às aulas ao vivo, vídeos, acessar a biblioteca virtual, acessar links, abrir arquivos
diversos, realizar atividades, além de conversar através de salas de chat, videoconferência ou
desenvolver debates através de sistemas de fóruns. O AVA é uma sala de aula virtual do aluno FUPAC.

O NEO promove capacitações para alunos e professores, faz atendimentos via telefone, chat e e-mail. O
NEO também supervisiona a oferta de disciplinas na modalidade de educação à distância,
acompanhando a postagem de conteúdos, o desempenho dos acadêmicos, além de suprir o professor
com informações acerca do engajamento nas suas aulas.

Horário de Atendimento: segunda a sexta-feira: 13h30min às 22h30min | (31) 3769-4046
neo@unipaclafaiete.edu.br 



Se liga 

"Teacher"

AGENDAMENTO DE RECURSO
 

O(a) Professor(a) deve agendar a utilização de recursos  através do
sistema online de reservas disponibilizado no site da UNIPAC
LAFAIETE, com antecedência de, no mínimo, 02 (dois) dias antes
do início da aula proposta. 

O que pode ser considerado como Recurso?
Os laboratórios, auditório, sala de Aprendizagem Ativa,
equipamentos, dentre outros. 

É muito importante que o(a) Professor(a) devolva os
equipamentos utilizados no mesmo local que os retirou, ao
término da aula. E também colabore com os técnicos
responsáveis pelos laboratórios.

Para agendar seu recurso utilize: 
 http://www.unipaclafaiete.edu.br/reservas/Web/index.php

Você sabe o que são práticas
exitosas de ensino?

 São aquelas inovadoras, raras 
no contexto educacional ou no âmbito

do curso. Para isso, os cursos e as
disciplinas devem e valer de recursos de

ponta, criativos, adequados ou
pertinentes ao que se deseja alcançar.

 



Para Saber

mais!
Regimento Interno da Rede de Bibliotecas da UNIPAC
Roteiro para elaboração de artigo científico
Manual para a apresentação de Trabalhos de Conclusão de Cursos – TCC
Manual de normalização de trabalhos técnico-científicos de acordo com a norma Vancouver
para os cursos da área da saúde: citações e referências
Termo de Autorização para Publicação
Guia do Usuário – Biblioteca São Tomás de Aquino
Tutorial – Formatando um trabalho científico no Word 2010: conforme a ABNT NBR
14724:2011

BIBLIOTECA SÃO TOMÁS DE AQUINO
 

A partir de agora você pode ser um usuário de nossa biblioteca, que conta com milhares de
livros, periódicos, revistas e outros.

 
Mas antes de pegar seu livro, é preciso se cadastrar.  Para isto, basta encaminhar para o e-mail
bibliolafaiete@unipac.br cópia do seu RG e CPF, além de seu endereço, número da chapa de
funcionário (este será também o seu login), contato telefônico e e-mail (preferencialmente o
institucion

No site da Biblioteca: https://www.unipac.br/biblioteca/ você terá acesso aos Guias e Normas da
UNIPAC para: 

https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2019/07/regimentointerno2014.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/Roteiro-para-elaborac%CC%A7a%CC%83o-de-Artigo-Cienti%CC%81fico.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/MANUAL-TCC-UNIPAC-2021.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Manual-Vancouver-2021-UNIPAC-Versao-final.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2019/07/termo-de-autorizacao.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2019/07/GUIA2017.pdf
https://www.unipac.br/biblioteca/wp-content/uploads/sites/16/2020/08/Tutorial-Formatando-um-trabalho-cienti%CC%81fico-no-word-2010...pdf


Para Saber

mais!

  Repositório Institucional (RI) é um sistema de informação que visa reunir,
preservar, disseminar, promover e democratizar o acesso à produção
intelectual de uma comunidade institucional, em diferentes formatos
digitais, de forma livre e gratuita, o RI da FUPAC/UNIPAC tem por objetivo:

 I - Preservar a memória da produção científica e tecnológica da
FUPAC/UNIPAC;
 II - Divulgar, através de acesso livre, a produção científica e tecnológica da
FUPAC/UNIPAC;
 III - Disponibilizar em meio digital, reunindo em um único local, toda a
produção científica e tecnológica da FUPAC/UNIPAC;
 IV - Ampliar a visibilidade da produção científica e tecnológica da
FUPAC/UNIPAC, de acordo com a Lei 12.527/2011 de 18 de novembro de
2011 (Lei de Acesso à Informação);
 IV – Potencializar o uso da produção intelectual entre instituições de
ensino, pesquisa e extensão.
  

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL (RI) 



Para Saber

mais!

 Os documentos que podem ser depositados no RI, são:
 I – Arquivos de áudio e vídeo;
 II – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
 III – Monografias de especialização;
 IV - Dissertações de professores, de egressos e técnico administrativos;
 V - Teses de professores, de egressos e técnico administrativos;
 VI – Artigos de eventos;
 VII – Livros;
 VIII - Capítulos de livros;
 IX - E-books;
 X – Material técnico (apostilas, guias, normas, relatórios de pesquisa, de
iniciação científica, de extensão e monitoria dentre outros).

A submissão/depósito do material informacional no RI será de
responsabilidade do bibliotecário. Para os Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCCs), os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação atuarão
como mediadores, isto é, serão responsáveis pelo recebimento, seleção e
envio dos trabalhos a serem incluídos no RI, pelo bibliotecário.

Para  saber mais informações:  repositorioinstitucional@unipac.br  

mailto:repositorioinstitucional@unipac.br


Pesquisa e Extensão ...

 A Fundação Presidente Antônio Carlos ao
assumir como missão institucional, formar
profissionais socialmente responsáveis,
capazes de estender à comunidade em
que vivem os conhecimentos das ciências,
contribuindo para o desenvolvimento
social e cultural da região, do Estado e do
País explicita sua responsabilidade social,
cumprindo esta missão nas diferentes
atividades e trabalhos desenvolvidos em
âmbito da graduação, pós-graduação,
iniciação científica e extensão. 



Para Saber

mais!

A  PESQUISA / INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO são atividades coordenadas pela
coordenação de Pesquisa e Extensão juntamente com os coordenadores de curso de
graduação, tendo essa coordenação como atribuições planejar, coordenar e acompanhar as
atividades de ensino, bem como aquelas ligadas ao desenvolvimento de iniciação científica e
extensão.

Atualmente a UNIPAC Lafaiete possui o Programa de Iniciação  Científica (PROBIC) para
alunos e professores orientadores. O PROBIC consiste, portanto, num empreendimento de
institucionalização da Iniciação Científica buscando criar um espaço de desenvolvimento e
formação do jovem pesquisador, orientado por um pesquisador.

A Extensão universitária deve possibilitar uma interação entre a Faculdade Presidente Antônio
Carlos de Conselheiro Lafaiete e a sociedade, funcionando como um sistema aberto de
realimentação do processo de formação superior.

O núcleo de Pesquisa e Extensão é coordenado pelo profº Stefan
Willian / contato: pesquisa.extensao@unipaclafaiete.edu.br

site: https://www.unipac.br/lafaiete/pesquisa/
        https://www.unipac.br/lafaiete/extensao/      



Comissao Própria de Avaliação

 Nos termos do artigo 11 da Lei nº
10.861/2004, a qual instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), a Faculdade Presidente
Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete
constituiu e regulamentou sua Comissão
Própria de Avaliação, doravante
denominada (CPA). A CPA possui seu
próprio Regulamento no qual define suas
competências, finalidades, forma de
organização e atuação.



Para Saber

mais!

Ouvir e dar voz aos segmentos que compõem a Faculdade Presidente Antônio
Carlos de Conselheiro Lafaiete, buscando democratizar a participação dos
diversos grupos;
Conhecer os processos educacionais desenvolvidos na Instituição, bem como
seus reflexos no ensino, na pesquisa e na extensão;
Verificar as necessidades de adequações nas ações desenvolvidas pela IES,
objetivando (re)estabelecer compromissos com a comunidade acadêmica e com a
sociedade;
Conhecer, propor e implementar mudanças na prática acadêmica e na gestão da
Instituição, para a formulação de projetos pedagógicos e institucionais,
socialmente legitimados e relevantes;

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de
Conselheiro Lafaiete é um órgão autônomo e possui representação dos diversos
segmentos da Faculdade e conta também com a representação da sociedade civil,
conforme diretrizes emanadas do Ministério da Educação, através do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Seus principais objetivos: 

Subsidiar ações para o aprimoramento do ensino, para melhor qualificar e
intensificar a pesquisa e a extensão, agilizar e racionalizar a gestão, bem como
torná-la cada vez mais sintonizada com as necessidades da prática acadêmica.



Atendimento Psicopedagogico e de
Acessibilidade

O Atendimento Psicopedagógico e de
Acessibilidade tem como objetivo
proporcionar a melhor adaptação do
aluno ao meio acadêmico possibilitando
uma ação preventiva e acolhedora nos
assuntos de ordem emocional e
educacional, inclusive para alunos com
necessidades educativas especiais. 



Para Saber

mais!

identificar o perfil da demanda e propor ações estratégicas e programas para a superação de
dificuldades e, sobretudo, preveni-las;
planejar procedimento de apoio Psicopedagógico que envolva o corpo docente, discente e técnico-
administrativo da Instituição, tendo em vista a potencialização e o enriquecimento do processo de
ampliação da qualidade do ensino-aprendizagem;
contribuir para o desenvolvimento integral dos acadêmicos, numa concepção de intervenção que
integre os aspectos emocionais e pedagógicos, acompanhando discentes que apresentem dificuldades
de aprendizagem, baixos índices de aproveitamento nas atividades acadêmicas, visando o
desenvolvimento de suas competências e habilidades;
orientar o processo de integração do corpo discente no contexto universitário, no que se refere às
dificuldades acadêmicas, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nessas
questões, propondo estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais;
realizar atendimento emergencial, quando for o caso, aos discentes, docentes e técnico-
administrativos, envolvendo a escuta da situação-problema; a identificação da área de dificuldade
(profissional, pedagógica, relações interpessoais, entre outras), propiciando reflexão para um
posicionamento pessoal mais adequado, na superação dos problemas e realizando encaminhamentos
para profissionais e serviços especializados, se necessário.

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atuará no processo ensino-aprendizagem do discente, se necessário,
integrante desta instituição, constituindo-se em espaço reflexivo de atendimento individual, visando
possibilitar o bem-estar do discente na qualidade de sua formação e identidade profissional, identificando
problemáticas que interferem nesse processo, objetivando:

A psicopedagoga Prof. Vanessa Mara Tavares é responsável pelo Núcleo
Horário de Funcionamento: Segunda e Quinta de 18h às 21h 

Contato:  psicopedagogico@unipaclafaiete.edu.br 



Será um prazer trabalhar com você,

Gestão de Pessoas



Para Saber

mais!

.
A valorização de pessoas em uma organização tornou-se um grande
diferencial para qualquer instituição, seja pública ou privada. Alcançar metas
organizacionais sem a valorização real de seu capital humano é totalmente
controverso. O alinhamento das competências individuais com as
competências organizacionais tornou-se um grande diferencial no alcance das
metas estabelecidas. 

A política de capacitação docente da Faculdade Presidente Antônio Carlos de
Conselheiro Lafaiete visa preparar seu corpo docente para o uso de
metodologias e dinâmicas inovadoras que ampliem a capacidade de
aprendizado do aluno, preparando-o eficazmente para o exercício da profissão
escolhida. Apoiar o seu corpo docente na busca pelo aprimoramento constante e
qualificação profissional, trata-se de um dos pilares imprescindíveis no alcance
dos objetivos estratégicos institucionais. Para tanto, deve oferecer múltiplas
alternativas, no âmbito das suas possibilidades, que permitam aos docentes se
qualificarem conforme os seus interesses e necessidades. 



Para Saber

mais!

.

Ambiente Virtual de Aprendizagem / Plataforma Blackboard
Portal Educacional ( RM TOTVS) 
Minha Biblioteca 

Os docentes vinculados ao ensino superior precisam estar preparados para
trabalhar o conhecimento científico com os estudantes em formação, como também
influenciá-los positivamente através da cultura, da ética e da cidadania, incentivando
o trabalho em equipe nas experiências em projetos e atividades extraclasse. A
qualificação acadêmica na IES é estimulada por meio de: 

✓  critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, experiência docente e
disponibilidade;
✓ plano de apoio à capacitação docente;
✓ incentivo à participação docente em cursos e estágios na sua área de atuação;
✓ incentivo à participação docente em eventos técnico-científicos; e 
✓  critérios para progressão na carreira docente que contemplem titulação e
produtividade.

Para a AMBIENTAÇÃO do professor são oferecidos os seguintes TREINAMENTOS
DE INTEGRAÇÃO:



Para Saber

mais!

. O RH -Departamento de Recursos Humanos UNIPAC
Lafaiete 

É responsabilidade do RH em conjunto com os gestores organizacionais prover o
capital humano na organização, de forma a garantir o seu perfeito funcionamento,
bem como a produtividade e bons resultados.

O departamento pessoal realiza todas as rotinas burocráticas dos  recursos
humanos, gerando, cuidando e distribuindo todos os tipos de documentos
necessários para a administração do pessoal — desde a contratação até o
desligamento, perpassando,  o controle de frequência e pontualidade,
pagamentos,  benefícios, cálculos de férias e aposentadorias, dentre outras
demandas.

O RH da UNIPAC Lafaiete funciona de segunda à sexta de 10:20h às 22h10
Responsável: Janete Silva
Contato: rh@unipaclafaiete.edu.br  - 3 7 6 9 - 4 0 2 5 |3 7 6 9 - 4 0 0 7

https://www.gupy.io/blog/departamento-pessoal
https://ahgora.com/blog/calcular-ferias/


Atenção

"Profe"

O Departamento do Recursos Humanos precisa de você como
parceiro! 

Deixe sempre seus dados atualizados junto ao departamento de RH da UNIPAC
Lafaiete.

Ao iniciar o semestre letivo atualize seu comprovante de endereço e telefone.

É também muito importante manter seu Currículo Lattes atualizado!

Um dos requisitos para termos excelência no corpo docente junto as avaliações do
Ministério da Educação é a comprovação da produção científica de nossos  professores. A
exigência mínima é de três produções ao ano, considerando os últimos três anos de
exercício da profissão.

Considera-se como produção científica: livros, capítulos de livros, material didático
institucional, artigos em periódicos especializados, textos completos em anais de eventos
científicos, resumos publicados em anais de eventos internacionais, propriedade intelectual
depositada ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas
relevantes. Publicações nacionais sem Qualis e regionais também devem ser consideradas
como produção, considerando sua abrangência. 



Para Saber
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Bolsa Professores
Os professores da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Conselheiro Lafaiete
são beneficiados com uma concessão de desconto ao realizarem cursos de
graduação e pós graduação dentro da própria Instituição. 

Convênios
Unimed Lafaiete (enfermaria) - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia - de
R$ 144,30 a R$ 492,11 (valor da mensalidade de acordo com a idade e a ser
descontado em folha) - consultas - de R$ 41,74 a R$ 60,34 | consultas ambulatório,
hospital e PA - R$ 60,34 | 30% de desconto em exames, procedimento e terapias |
internação clínica, cirúrgica, obstétrica e em CTI/UTI - de R$ 110,00 a R$ 220,00.

Unimed Barbacena - ambulatorial - de R$ 70,96 a R$ 325,92 (valor da
mensalidade de acordo com a idade e a ser descontado em folha) - 30% de
desconto nas consultas | 30% de desconto por  procedimento ambulatorial | valor
máximo cobrado limitado a R$ 305,55 por procedimento.

IMPORTANTE: Tenha em mãos o
número de sua matrícula/chapa

no momento da compra. Este
número pode ser conferido na
versão para impressão de seu

contracheque, disponível 
no Meu RH. 

BENEFÍCIOS
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Convênios

Unimed Barbacena (enfermaria) - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia - de
R$ 128,62 a R$ 590,81 (valor da mensalidade de acordo com a idade e a ser
descontado em folha) - 20% de desconto nas consultas | 30% de desconto por
procedimento ambulatorial | valor máximo cobrado limitado a R$ 297,62 por
procedimento | R$ 223,57 por internação em Barbacena e R$ 446,93,40 em outras
cidades.

Unimed Barbacena (apartamento) - ambulatorial + hospitalar com obstetrícia -
de R$ 173,12 a R$ 795,22 (valor da mensalidade de acordo com a faixa etária e a
ser descontado em folha) - 20% de desconto nas consultas | 30% de desconto por
procedimento ambulatorial | valor máximo cobrado limitado a R$ 297,62 por
procedimento | R$ 372,44 por internação em Barbacena e R$ 744,90 em outras
cidades.
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Convênios

Drogarias Pacheco (nacional) - até 40% de desconto | desconto em folha
limitado a 10% do salário bruto

Drogarias Araujo (nacional) - até 40% de desconto em medicamentos genéricos
| 12 a 15% de desconto em testes rápidos | desconto em folha limitado a 10% do
salário bruto

Drogaria DJ (Lafaiete) - 10% a 50% de desconto | desconto em folha limitado a
R$ 150,00, Av. Mário Rodrigues Pereira, Centro, 3769-5561 

Pharmákia (Lafaiete) - 10% a 50% de desconto | desconto em folha limitado a
R$ 150,00, Av. Telésforo Cândido de Resende, 290, Centro, 3769-5556 

ABC Manipulação (Lafaiete) - 10% a 50% de desconto | desconto em folha
limitado a R$ 150,00, Rua Marechal Floriano, 04, São Sebastião, 3769-5554 

Freitas Manipulação (Lafaiete) - 10% a 50% de desconto | desconto em folha
limitado a R$ 150,00, Praça Chiquito Furtado, 48, Centro, 3769-5566



Participe!

PARA SABER MAIS E CONHECER

O Núcleo de Empregabilidade e Carreira da UNIPAC Lafaiete busca a
interlocução dos nossos estudantes com o mercado de trabalho, desde a
divulgação de vagas de emprego, estágios e  concursos  a promoção de
palestras, eventos e dicas que possa contribuir para o desenvolvimento de
carreira de nossos alunos e egressos. 

O Projeto Reencontros da UNIPAC Lafaiete promove encontros com
alunos e ex alunos objetivando propiciar aos discentes uma troca de
exeperiência com os egressos. 

O Projeto de Extensão Café com Afeto do curso de Psicologia "busca
criar um espaço terapêutico de escuta atenta e de divulgação de
informações sobre saúde mental no trabalho, possibilitando que os alunos
do curso de Psicologia possam desenvolver habilidades importantes
dentro do campo psicológico (escuta, análise de discurso, acolhimento
dentre outros) . Acontece toda última sexta-feira do mês às 18 horas. 



Estamos apenas começando essa
jornada, mas temos certeza que
sua presença a tornará ainda

maus incrível! 

Conte conosco, pois não seríamos nada se não
contássemos e acreditassemos em cada um de

nossos professores e professoras! 

Criação / Formatação: Profª Ana Carolina Chaves Ferreira


