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APRESENTAÇÃO DA FACULDADE DOCTUM DE JUIZ DE FORA 

 

A Faculdade Doctum de Juiz de Fora está atualmente regulada pela Portaria – MEC Nº 

Portaria nº 282 de 18/04/2016, publicada no DOU em 19/04/2016, que recredenciou a 

Instituição. 

A origem da Faculdade Doctum de Juiz de Fora teve início com a criação do curso de 

Direito no ano de 2004.  O curso de Direito da Doctum em Juiz de Fora iniciou suas atividades 

com a autorização para o funcionamento, conforme Portaria nº 3.113, de 31 de outubro de 2003.  

O curso de Direito possui uma com uma linha norteada pela transversalidade temática da 

discussão da (in)efetividade dos Direitos Humanos e Fundamentais, numa proposta pedagógica 

de questionar no plano local a (in)efetividade dos Direitos humanos e fundamentais. Para tanto, 

propõe o Curso na leitura da (des)construção da dogmática do Direito, questionando-o a partir 

da realidade social em que se apresenta inserido. Essa linha foi escolhida para atendimento do 

contexto e demandas da região onde a IES está implantada.  

Com o reconhecimento da Faculdade Doctum na cidade, pela qualidade do ensino, 

parcerias com o poder público local foram efetivadas em 2012, para criação de faculdades que 

atendessem as demandas da comunidade com os cursos de Engenharias Ambiental, Civil, 

Elétrica, e de Produção.  

Os cursos de Engenharias deram uma nova perspectiva ao projeto para a cidade de Juiz de 

Fora, que após dois anos de atividades, já possibilitou a criação em 2014, do curso de 

Arquitetura e Urbanismo, de forma a se criar um centro de tecnologia no Campus Dom Orione, 

atendendo a crescente demanda nas áreas de construção civil. 

 

CURSOS OFERECIDOS 

 

FACULDADE DOCTUM DE JUIZ DE FORA 

Bacharelado em Administração Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 
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Bacharelado em Ciências Contábeis Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Direito Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Engenharia Ambiental Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Engenharia Civil Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Engenharia de Produção Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

Bacharelado em Engenharia Elétrica Autorizado pela Portaria nº 601 de 29/10/2014. 

 

MISSÃO INSTITUCIONAL 

Missão significa dar direcionamento para a atuação da Instituição no âmbito da sociedade 

em que está inserida. A Missão institucional encontra‐se assim definida: TRANSFORMAR A VIDA 

DAS PESSOAS PELA EDUCAÇÃO.  

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Com a missão de transformar vidas pela educação, a Faculdade Doctum de Juiz de Fora, 

iniciou as atividades em 2004 em decorrência da publicação da Portaria de autorização nº 3.113, 

de 31 de outubro de 2003. Está atualmente regulada pela Portaria – MEC Nº Portaria nº 282 de 

18/04/2016, publicada no DOU em 19/04/2016, que recredenciou a Instituição. 

Orientada pela legislação em vigor e especificada no seu Regimento Geral, a Faculdade 

tem por finalidade principal formar profissionais qualificados a atuarem e influírem no mercado 

de trabalho, mediante efetiva interação entre o saber teórico, interdisciplinar e científico e a 

realidade prática.  

As proposiço es de alteraça o e melhorias das polí ticas ensino, pesquisa/iniciaça o 

cientí fica, extensa o, metodologias e aço es afirmativas foram baseadas num planejamento 

articulado com as demandas priorita rias com o intuito de melhorar a integraça o entre as aço es 

da IES e seus cursos com vistas ao cumprimento de sua missa o institucional.  

 Em 2019 foram publicados os resultados dos indicadores da IES, ficando assim 

compostos: 
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Resultados IGC 

ANO IGC IGC 

Contínuo 

2018 3 2.8848 

2017 3 2.8329 

2016 4 3.4568 

2015 4 3.4569 

2014 4 3.671 

2013 4 3.671 

  Fonte: INEP/MEC 

 

Em 2020, o IGC da IES não foi publicado, devido à falta da avaliação da CAPES, insumo que 

compõe o indicador e não foi realizado devido a situação de pandemia do COVID-19. 

 

CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A CPA é o órgão responsável pela implantação e desenvolvimento do PROPAV – Projeto 

Permanente de Autoavaliação, com as atribuições de condução dos processos de avaliação 

internos, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP.  

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Juiz de Fora conta com o apoio da Diretoria, 

Coordenador de Curso e demais setores, para sensibilização e envolvimento da comunidade 

acadêmica nas atividades e rotinas avaliativas necessárias. A CPA possui autonomia para a 

condução dos trabalhos de autoavaliação institucional e elaboração dos relatórios anual e final, 

conforme o artigo 9º do Regulamento da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Para isso, 

trabalha alinhada à gestão acadêmica e administrativa da instituição.  

 

COMPOSIÇÃO DA CPA  

A composição da CPA atende legalmente ao princípio de composição de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica, da sociedade civil organizada, sem hegemonia numérica 

de qualquer um dos seguimentos em particular, composta hoje pelos seguintes membros: 
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Nome Representação 

  Lucília Napoleão Barros Coordenadora da CPA e Representante Corpo 

Técnico Administrativo 

  Juliana Maioli Laval Bernardo Representante da mantenedora 

  José Carlos Miranda Grizendi Representante Corpo Docente 

Lara de Gouvea Marcelos  
 

Representante do Corpo Discente 

Fabiana Silva Gomes da Rosa 
 

Repesentante do Corpo Técnico Administrativo 

 José Eduardo Modesto do Patrocínio  
 

Representante da Sociedade Civil 

  Fernando Rinco Rocha  
 

Representante da Sociedade Civil 

 

MISSÃO DA CPA 

Garantir a melhoria constante da qualidade dos cursos, processos e serviços das 

Faculdade Doctum de Juiz de Fora contribuindo, assim, para o cumprimento de sua missão de 

transformar a vida das pessoas pela educação. 

 

ATRIBUIÇÕES DA CPA 

 Atender as determinações da legislação em vigor; 

 Elaborar o Projeto de autoavaliação Institucional, assim como calendário de reuniões 

ordinárias;  

 Apresentar ao Colegiado Máximo da IES o projeto de autoavaliação visando a sua 

apreciação; 

 Apreciar, aprovar e conduzir os processos de avaliação interna da Instituição; 

 Acompanhar os processos de avaliação externa da Instituição e do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE); 

 Manter processo de sensibilização da comunidade acadêmica; 

 Atender aos Órgãos do Ministério da Educação sempre que solicitado; 

 Avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos internos de avaliação já existentes na 

Instituição para subsidiar os novos procedimentos; 

 Acompanhar e apresentar sugestões à política interna de ensino expressa através do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico da Instituição e 
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apresentar sugestões; 

 Produzir os relatórios da autoavaliação e contribuir com a Diretoria da Instituição na 

construção do PAC – Plano de Ações Corretivas; 

 Divulgar, permanentemente, informações sobre avaliação; 

 Articular-se com as Comissões Próprias de Avaliação de outras IES e com a Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

 Apresentar relatório semestral de atividades à Diretoria da IES, a fim de mantê-las 

informadas sobre o andamento de seu trabalho;  

 Elaborar e aprovar seu regimento interno. 

  
INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS  

Questionários 

O principal instrumento de coleta de dados consistiu em questionários estruturados com 

perguntas objetivas, compreendendo as especificidades de cada segmento de respondentes 

(docentes e alunos) e abordando de forma concisa todas as Dimensões avaliadas.  

Os questionários foram disponibilizados para preenchimento via sistema ADX, Sistema 

Acadêmico da própria Instituição, entre 23 de setembro a 15 de novembro.  

Em 2020, com observância ao que determina o PROPAV:  

 Os alunos responderam aos questionários: de autoavaliação, avaliação do curso, avaliação 

do coordenador, avaliação da disciplina, avaliação do professor e avaliação dos setores 

administrativos e infraestrutura, avaliação das políticas acadêmicas e comunicação.  

 Os docentes responderam aos questionários: de autoavaliação, de avaliação da 

instituição, dos setores administrativos e infraestrutura, de sustentabilidade financeira, 

de políticas acadêmicas e comunicação, avalia a avaliação e o desenvolvimento 

institucional, avaliação do aluno e do coordenador de seu curso.  

 

RESULTADOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 2020 

A situação de pandemia do COIVD-19, no ano de 2020, fez com que todas as atividades da 

IES passassem a ser realizadas de forma virtual. Assim, o cronograma da CPA foi muito afetado, 

bem como todas suas ações. A prioridade do ano foi em atestar a continuidade do ensino e 

garantir o processo de aprendizagem dos alunos.  
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Quanto à aplicação das pesquisas para atendimento ao Propav, optou-se em reduzir a 

quantidade de questionamentos e focar em no atendimento às demandas ainda pendentes a 

programa de autoavaliação da IES.  

Destacamos também que a situação de pandemia do COVID-19 gerou diversas 

expectativas e ansiedades e a CPA da Faculdade de Juiz de Fora acredita que os dados foram 

afetados pela atual situação. Diante do desafiador cenário, a CPA tentou, no limite de sua atuação, 

relatar da forma mais fidedigna a evolução e desafios apresentados. 

  

Evolução dos participantes no triênio 

 

 

 

Participação dos alunos no triênio 

 

68,9% 

81,7% 

68,4% 

2018 2019 2020

Percentual de participação de alunos 

1968 

1756 
1586 

1356 
1435 

1085 

2018 2019 2020

Nº total de alunos

Nº total de alunos respondentes
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Participação dos professores no triênio 

 

 

Percentual de participação de professores e alunos no triênio 

 

69,9% 

93,1% 

50,0% 

2018 2019 2020

Percentual de participação de professores 

73 72 

56 
51 

67 

28 

2018 2019 2020

Nº total de professores
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Percentual de participação de professores e alunos em 2020 

 

 

ESCALA DE VALORES PARA PESQUISA QUANTITATIVA 

 
 

                        Escala de Valores para Pesquisa Quantitativa 

CONCEIT

O 

LEGENDA SIGNIFICADO 

1 INSATISFATÓRIO Não atende aos aspectos desejados 

2 PARCIALMENTE SATISFATÓRIO Atende parcialmente aos aspectos desejados 

3 SATISFATÓRIO Atende os aspectos desejados 

4 BOM Atende plenamente os aspectos desejados 

5 MUITO BOM Atende de forma excelente aos aspectos 
desejados. 

 
Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 16/2017/CGACGIES/DAES 
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS PARTICIPANTES EM 2020 SOBRE A 

DIMENSÃO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

             

 

 

             

 

Neste sentido, uma vez consideradas as informações acima, o resultado das atividades de 

ensino correspondentes à Dimensão Planejamento e Avaliação é: SATISFATÓRIO, 

correspondendo a nota 3. 

 

 

 

 

4,00 

2,52 

Docentes Alunos

Divulgação dos resultados 

4,67 

2,62 

Docentes Alunos

Qualidades da pesquisa 

4,00 

2,51 

Docentes Alunos

Contribuição efetiva da 
pesquisa para melhoria dos 
serviços prestados pela IES 

4,67 

2,51 

Docentes Alunos

Percepção pela comunidade 
acadêmico do uso das 
pesquisas para nortear 
mudanças na faculdade 
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RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS PARTICIPANTES EM 2020 SOBRE AS 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

 

 

 

 

 

O resultado das avaliações correspondentes às atividades de extensão é: SATISFATÓRIO, 

equivalendo a nota 3, uma vez consideradas apenas os resultados numéricos acima 

mencionados. Por outro lado, parece possível afirmar que uma análise sistêmica global deste 

aspecto, indique um resultado MUITO BOM para as práticas extensionistas da Faculdade Doctum 

de Juiz de Fora. 

3,43 3,29 
3,85 4,07 

3,61 

Participação em ações
ou projetos de

extensão na Doctum,
nos últimos três anos

Oferta de
oportunidades pela

instituição

Preenchimento dos
requisitos necessários

para participar

 Interesse Disponibilidade de
horários

Atividades de extensão -2020 (Avaliação realizada pelos 
docentes) 

2,40 

2,58 

2,86 

2,60 

Oferta de oportunidades
pela instituição

Preenchimento dos
requisitos necessários para

participar

Interesse Disponibilidade de horários

Atividades de extensão -2020 (Avaliação realizada pelos alunos) 
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Devido à pandemia do COVID-19, também foi necessário realizar em 2020 uma avaliação 

da oferta das aulas remotas. 

 
RESULTADO DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELOS PARTICIPANTES EM 2020 SOBRE AS AULAS 

REMOTAS 

Avaliação realizada pelos Professores 

Indicador Conceito obtido 

1. Antes da implementação das aulas conectadas em função da pandemia do Covid-
19, o seu nível de destreza em operar um sistema de aprendizado baseado em 
novas tecnologias da informação (AVA, Conteúdos ADX, Meet, entre outros) 
era: 

3,92 

2. As orientações que você recebeu da instituição para utilização dos meios de 
tecnologias da informação foram: 

4,42 

3. As capacitações de professores que você recebeu da instituição para realização 
das aulas conectadas foram: 

3,93 

4. Sua aprendizagem durante o período de aulas remotas, em termos de 
utilização de meios de tecnologias da informação foi: 

4,17 

5. Sobre as aulas conectadas avalie os aspectos abaixo:  
 

- Seu acesso à internet 4,50 

- Complexidade das TICs 4,25 

- Adaptação à nova realidade 4,33 

- Estabilidade da conexão de internet 4,17 

- Clareza das orientações dadas pela instituição 4,25 

6. O comprometimento do coordenador do curso com a qualidade da oferta das 
aulas conectadas foi 

4,50 

7. Você considera as medidas tomadas pela instituição para o período de 
Pandemia do Covid-19 como: 

4,50 

8. Na sua opinião, após o período de pandemia do Covid-19, caso as disciplinas de 
seu curso continuem utilizando os meios de tecnologia da informação, o 
resultado seria: 

3,92 

9. Em relação ao biblioteca virtual (Minha Biblioteca), avalie: 

 

 
 

- Diversidade de acervo 4,17 

- Acesso ao acervo 4,08 

- Diversidade de acervo 4,00 

- Acesso ao acervo 4,00 

10. Nesse período da COVID-19, o seu nível de DESPREOCUPAÇÃO tem sido: 2,58 

11. Frente ao cenário da COVID-19, como tem se dado a sua dedicação em relação às 
seguintes atividades: 

 

- Cuidar de filho(s) ou de parentes, idoso.     4,50 
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- Tarefas domésticas. 4,18 

- Estudos e trabalhos de ordem acadêmica. 4,17 

- Atividades de ordem social e cunho filantrópico. 3,30 

- Atividades religiosas. 3,08 

Conceito geral 4,07 

 

Avaliação realizada pelos Alunos 

Indicador Conceito obtido 

1. Sobre as aulas conectadas avalie os aspectos abaixo: 

Acesso à internet 

2,76 

- Adaptação à nova realidade 2,59 

- Estabilidade da conexão de internet 2,7 

- Compreensão do que o professor passa 2,61 

- Acesso ao acervo bibliográfico 2,64 

- Acesso a materiais de estudo complementar 2,72 

2. Para meu crescimento como pessoa, durante o período das aulas 
conectadas, indique o quanto sentiu falta de: 

 

- Convívio com colegas e professores durante as aulas 2,35 

- Convívio social e com o entorno da instituição 2,43 

- Uso da estrutura física da Faculdade 2,42 

- Atividades de estágio e/ou atendimento ao público 2,47 

- Atividades práticas 2,27 

- Biblioteca 2,61 

3. Avalie o comprometimento da instituição em resolver problemas 
com os meios de tecnologia da informação enfrentados por você 
durante o período de aulas conectadas 

 

- Disponibilização de material impresso 2,42 

- Aulas gravadas 2,39 

- Material de leitura e complementar utilizando outras formas de envio 2,75 

- Utilização de variados formatos de material (vídeo, pdf, slides, etc) 2,81 

- Atividades práticas 2,27 

- Biblioteca 2,61 

4. Em relação ao biblioteca virtual (Minha Biblioteca), avalie:  

- Acesso ao acevo virtual 2,72 

- Diversidade de acervo 2,72 

- Atualização das obras 2,68 
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Considerando as médias de ações e percepções dos alunos e professores sobre a pandemia do 

COVID-19 obtemos o conceito SATISFATÓRIO igual a 3. 

 
PROJETOS DE EXTENSÃO 

No ano de 2020, as atividades presenciais foram suspensas em decorrência da pandemia 

do COVID-19. Assim, as atividades de responsabilidade social migraram para o meio virtual, com 

oferta de palestras e cursos abertas à comunidade e totalmente gratuitas. Um esforço conjunto 

de toda mantenedora Rede de Ensino Doctum proporcionou a oferta de temáticas atualizadas e 

relevantes para a comunidade.  

Doctum Portas Abertas 

Evento foi realizado de 16 a 26 de junho e divulgado para toda comunidade contou com as 

seguintes atividades: 

 

Data Horário Palestra Convidado 

16/6 19:00 
Quarentena e Solidariedade Prof. Flávio Mateus Santos e 

Profa. Aúrea Colares Leitão 

 
16/6 

 
09:00 

 
Direito a igualdade e Direito a Diferença: 
Resultados de uma resenha crítica 

Acadêmicos do primeiro período 
matutino do curso de 

Direito, DOCTUM Juiz de Fora 

16/6 20:20 Regime de bens Profa. Priscila Martins Delfim 

16/6 21:00 
Baricentro, circuncentro e incentro com o 
Geogebra 

Prof. Patrick Ferreira dos Santos 

16/6 19:00 Plano de Carreira e o Futuro das profissões. Prof. Célio Gentil 

 

16/6 

 

19H 

e-business e e-commerce, você sabe a diferença? 
Em tempos de isolamento, pode ser uma boa 
conhecer modelos de negócio 
online. 

 

Prof. Marinho Soares de Souza 

 
16/6 

 
19:00 

Pessoas privadas de liberdade e distanciamento 
familiar: aspectos psicossociais do COVID-19 

 
Prof. Mateus Mattos Lopes 

16/6 19:00 
Marketing Digital como ferramenta de vendas Prof. Ma. Marina Monteiro 

Garcia 

16/6 19:00 
Mediação on-line como forma de solução de 
problemas reais 

Prof. Bernardo Dantas 

17/6 19:00 
O Direito e a vida: respostas para os tempos 
atuais e reflexões para o futuro. 

Prof. Juliano Sepe Lima Costa 

17/6 19:00 
Os desafios do trabalho do assistente social frente 
a Covid 

Profas. Sônia Gomes de Freitas 

e Renata de Souza Ribeiro Paiva 

- Não tive acesso 2,55 

Conceito geral 2,58 
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17/6 19:00 
Empreendedorismo Social Profa. Alessandra Vieira Pires de 

Souza Ribeiro 

 
17/6 

 
19:30 

Juridicamente Falando: Quais os efeitos e 
possíveis efeitos da pandemia nas relações 
familiares? 

Profa. Cristina Celeida Palaoro Gomes 

17/6 18:00 
O uso de tecnologias no combate ao 
COVID-19 

Prof. Marcelo José Vigorito 

Campara 

17/6 19:00 
Arquitetura: perspectivas e trajetórias 
profissionais 

Prof. Hugo Nascimento e 

Adilson Cruz 

17/6 19:00 
CORONAVIRUS: diálogos sobre o Direito e a 
Vida 

Prof. Walter Veloso Dutra 

17/6 20:30 
Vibrações nas construções: Porque ocorrem e 
como combatê-las. 

Prof. Ladir Antônio da Silva 

Júnior 

17/6 19:00 
Saúde Coletiva: reflexões sobre o pós pandemia 

Prof. Michel Binda Beccalli 

 
17/6 

17:00 ás 
18:20 

Como a harmonização orofacial se posiciona e 
influencia a vida das pessoas em tempos de 
quarentena. 

Profa. Dra. Ivanise Silva Amorim 
Sarcinelli 

 
17/6 

19:00 às 
20:20 

Construindo Motivação e Estratégia de Resolução 
de Problemas em Tempos de 
Pandemia 

Profa. Silvia Campos Brunetti 
Spagnol e Profa. Juliana Torres 

17/6 19H Covid 19: 3 formas de cura Prof. Fabio Mendes 

17/6 19:00 A importância do Direito nos dias atuais. Prof. Ademir Costalonga 

17/6 19:00 
Engenharia Elétrica: perspectivas para o mercado 
do futuro 

Prof. Orlando Zardo Júnior 

17/6 19:00 
"O Empreendedor e o Planejamento Estratégico" 

Prof. Me. Fábio Goldner 

17/6 18:00 
Você conhece seus direitos mais básicos? 
Noções de Direito para o Ensino Médio 

 
Profa. Carolina Sena 

17/6 18:30 
Segurança no lar e prevenção de acidentes 
domésticos Profa. Cíntia Ferreira 

17/6 19:00 
Conflitos? Descubra como resolver! Profa. Camila de Almeida 

Miranda 

18/6 18:00 
Acesso à internet como Direito Fundamental Prof. Oscar Alexandre Teixeira 

Moreira 

 

18/6 

 

09:20 

 
 
Seminário conectado: Responsabilidade Civil 
contratual em tempos de pandemia 

Acadêmicos do nono período do 
curso de direito, DOCTUM Juiz de 
Fora e convidados 

especiais 

18/6 18:30 Segurança da Informação Prof. Tiago Bitencourt Nazaré 

18/6 19:00 
Cases de Sucesso nos Processos e Logística 
Empresarial Decorrentes da Pandemia 

Profa. Keillen Alves Gonçalves 

18/6 18:30 
Direito de Família e os reflexos da pandemia Profa. Keila Daniela Monteiro 

Esteves 

18/6 19:00 
Das funções institucionais da Defensoria 
Pública. 

 
Prof. Dr. Franklyn Roger 



 

                                                Faculdades Doctum de Juiz de Fora 

 

15 

 

 

 
18/6 

 
19:00 

Veiculos elétricos no Brasil: desafios e 
oportunidades para o Engenheiro Eletricista 

 
Profa. Kamila Peres Rocha 

18/6 19:00 
Política monetária: Instrumentos para aquecer a 
economia 

Prof. Júlio Mendes 

18/6 19:00 
Treinando Campeões no Esporte e na Vida Prof. Jenilson Brito Rodrigues - 

"Mão" 

18/6 19:30 
Pandemia da Desinformação x Redes 
Sociais 

Prof. Wemerson Santos e Felipe 

Simões 

18/6 
17:00 ás 

18:20 

Planejando sorrisos do diagnóstico ao 
enceramento. 

Prof. Dr. Hugo Carlos Campista 

18/6 
19:00 às 

20:20 

Excluindo o preconceito no processo de 
integralidade da pessoa com deficiência 

Profa. Mariana Calhau de 

Figueiredo – Bruno Ferreira 

18/6 18:30 DST: Como evitar, reconhecer e tratar Profa. Cíntia Ferreira 

18/6 19:00 
"O uso do Delivery como estratégia para 
aumentar as vendas" Profa. Eliane Pereira Fernandes 

18/6 19h  Prevenção ao Câncer Bucal Prof. Cassio Guimarães 

18/6 19:00 
Sustentabilidade financeira no 
empreendedorismo 

Prof. Me Bruno Afonso Ferreira 

18/6 20:30 Finanças Pessoais em Tempos de Pandemia Prof. Fernando Manuel Pacheco 

18/6 19:00 A atualidade da filosofia clássica grega Prof. José Eduardo Balikian 

19/6 19:00 
Ferramentas Tecnológicas para o 
Desenvolvimento Profissional 

Prof. Wando Belffi da Costa 

19/6 19:00 
Direito do Consumidor em tempos de pandemia Prof. Christiano Henrique Pires 

Lacerda 

 
19/6 

 
19:00 

Produtividade Industrial: Fatores relevantes e 
soluções para a indústria brasileira Prof. Marco Túlio Domingues 

Costa 

19/6 
19:00 às 

20:20 

Psicologia: profissão do futuro (?) 
Prof. Eduardo Miranda 

 
19/6 

 
19:00 

Diálogo - Amo  o esporte... só  que não! Como  a 
mídia  te  induz   a gostar do que ela quer! 

 
 

Prof. Cyssu Pantaleão 

 
 

19/6 

 
20:00 

O papel do RH em cenários de crise Vander Neves, gerente de RH 

da ArcelorMittal Brasil Aços 

Longos. 

19/6 19:00 
CORONAVIRUS: diálogos  sobrem o  Direito       e a 
Vida Prof. Walter Veloso Dutra 

22/6 18:30 
Introdução ao Desenvolvimento de Aplicativos 
Android 

Prof. Eduardo Gomes de 

Oliveira 

22/6 18:30 Saúde e sexualidade feminina Profa. Cíntia Ferreira 

 
22/6 

 
19h 

Profissional de TI 4.0: Como se destacar em um 
mundo de transformações exponenciais? 

 
Profa. Gisélia Freitas 

22/6 19:30 
Pandemia da Desinformação x Redes 
Sociais 

Prof. Wemerson Santos e Felipe 

Simões 

22/6 17h30 Técnicas de Estudos. Prof. Cristiano Melo 
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22/6 19h 
Concluí o Ensino Médio: e agora? Profª. Me. Dorcas Rodrigues 

Silva de Recamán 

 
23/6 

 
18:00 

 
 
GESTÃO FINANCEIRA DE OBRAS PÚBLICAS. 

Prof. João Moreira De Oliveira 
Júnior e Prof. Carlos Antonio 

Leitoguinho Bitencourt 

23/6 20:20 
Relações de Consumo em Tempos de 
Pandemia 

Prof. Christiano Henrique Pires 

Lacerda 

23/6 18h30 
Logística de entrega pós covid19 : um   olhar 
positivista. Profa. Francisleila Santos 

23/6 18h30 
Direito e Aspectos Práticos dos Condomínios 
Edilícios Prof. Thiago Muniz 

 
23/6 

 
19h 

 
Pedagogia em ação: possibilidades no mercado de 
trabalho 

Profª. Me. Luciana Galdino e 
Cibelly Cruz de Souza (aluna do 

7º período de Pedagogia/Serra) 

 
24/6 

 
19:00 

Educação e Inovação: conexões contemporâneas Profª. Dra. Monique 
Montenegro, mediadora da 

Roda de Conversa 

24/6 18:30 Saúde e sexualidade Masculina Professora Cíntia Ferreira 

 
24/6 

 
20:20 

EMPREENDEDORISMO FEMININO: 
Transformação no papel da mulher na economia. 

 
Prof. Christian Keyla Rocha 

 
24/6 

 
19:30 

O arquiteto e sua atuação no mercado de 
trabalho. O papel do arquiteto e urbanista no 
planejamento das cidades 

Prof. Maxwell Rodrigues 
Andrade 

24/6 19h 
O EMPREENDEDOR E O PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

 
Prof. Fábio Goldner 

24/6 19h 
O curso de Administração e o mundo do trabalho. Prof. Vinicius Campos de 

Oliveira 

 

26/6 

 

19h 

Papo de atleta: dificuldades e aprendizagens de 
um campeão mundial de beach soccer (Pierre - 
goleiro da seleção brasileira) 

 

Pierre Almeida 

 

 

Jornadas Multidisciplinares Doctum 

O evento ocorreu durante todo o ano de 2020.   Tratou-se de uma programação variada 

com palestras e mini-cursos ministrados por professores da Rede de Ensino Doctum e que, além 

de disseminar o conhecimento tem o objetivo de promover a integração entre os alunos dos cursos 

de graduação de todas as unidades de ensino da Rede. 

Os alunos ao se inscreverem deveriam escolher, obrigatoriamente, duas atividades, 

podendo participar de até quatro programações. A participação no evento gerava um 

certificado de participação. 

Abaixo relacionamos a programação dos seminários: 



 

                                                Faculdades Doctum de Juiz de Fora 

 

17 

 

 

 

I Jornada Multidisciplinar Doctum 

O evento aconteceu no dia 25 de abril de 2020 das 07:30 às 19:00, através da plataforma doity. A 

programação do evento pode ser consultada através do link: 

https://doity.com.br/advocacia-40-e-suas-implicacoes 

II Jornada Multidisciplinar Doctum 

O evento aconteceu no dia 23 de maio de 2020 das 08:00 às 18:00, através da plataforma doity. A 

programação do evento pode ser consultada através do link: https://doity.com.br/ii- jornada-

multidisciplinar-doctum#about 

III Jornada Multidisciplinar Doctum 

O evento aconteceu no dia 26 de setembro de 2020 das 09:00 às 18:00, através da plataforma doity. A 

programação do evento pode ser consultada através do link: https://doity.com.br/iii- jornada-

multidisciplinar-doctum 

IV Jornada Multidisciplinar Doctum 

O evento aconteceu no dia 31 de outubro de 2020 das 09:00 às 18:00, através da plataforma doity. A 

programação do evento pode ser consultada através do link: https://doity.com.br/iv- jornada-

multidisciplinar-da-rede-de-ensino-doctum 

CONCLUSÃO 

Com os desafios impostos pelo ano de 2020, o caminhar do processo de autoavaliação 

institucional da Faculdade Doctum de Juiz de Fora tem demonstrado a consolidação destas práticas, 

mas também e sobretudo para a incorporação dos processos autoavaliativos realizados pela Comissão 

Própria de Avaliação às dinâmicas institucionais da IES.  

O processo avaliativo da CPA evidencia os pontos fortes e fracos da IES, possibilitando a 

obtenção de elementos para se planejar o futuro voltando-se à melhoria da qualidade acadêmica, à 

inserção social, bem como ao incremento constante das práticas de gestão. 

No geral, verifica-se que os indicadores avaliados configuram um quadro que expressa a 

satisfação da comunidade acadêmica com a Faculdade Doctum de Juiz de Fora. O balanço do triênio 

de 2018-2020 é, portanto, positivo. 

https://doity.com.br/advocacia-40-e-suas-implicacoes
https://doity.com.br/ii-jornada-multidisciplinar-doctum#about
https://doity.com.br/ii-jornada-multidisciplinar-doctum#about
https://doity.com.br/ii-jornada-multidisciplinar-doctum#about
https://doity.com.br/iii-jornada-multidisciplinar-doctum
https://doity.com.br/iii-jornada-multidisciplinar-doctum
https://doity.com.br/iii-jornada-multidisciplinar-doctum
https://doity.com.br/iv-jornada-multidisciplinar-da-rede-de-ensino-doctum
https://doity.com.br/iv-jornada-multidisciplinar-da-rede-de-ensino-doctum
https://doity.com.br/iv-jornada-multidisciplinar-da-rede-de-ensino-doctum

