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O Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) é uma Instituição de Ensino Superior
Municipal, localizado na cidade de Mineiros, Estado de Goiás, criada pela Lei Municipal nº
1.495, de 14 de dezembro de 2010, credenciada pelo Decreto Estadual nº 7.333 de 13 de maio
de 2011 e mantida pela Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior (FIMES),
instituída pela Lei Municipal nº 278, de 11 de março de 1985. A UNIFIMES funcionou como
Faculdades Isoladas de 1985 a 2004, Faculdades Integradas de 2005 a 2010 e foi credenciada
como Centro Universitário no período de 2011 a 2021. Oferta cursos de graduação e pósgraduação lato sensu em várias áreas de conhecimento. Atualmente conta com duas unidades.
A sede, que está localizada em Mineiros-GO com a oferta de 14 cursos de graduação. Dentre
esses, dois deles funcionam também no Campus de Trindade-GO. É regida pela legislação
nacional através do Ministério da Educação (MEC), legislação do Conselho Estadual de
Educação de Goiás (CEE/GO), pelo Estatuto da FIMES, pelo Estatuto e Regimento Geral da
UNIFIMES e por normas emanadas de seus órgãos colegiados. O Artigo 24 do seu Estatuto
define a Pró-Reitoria de Ensino, de Pesquisa e de Extensão como sendo um órgão executivo
de coordenação, supervisão, fomento e controle das atividades inerentes ao ensino, à pesquisa
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e à extensão. De 1985 a 2010, o controle destas atividades era de um departamento similar,
com outra denominação. O objetivo geral do trabalho foi apresentar um relato sobre as
experiências vivenciadas no ensino, pesquisa e extensão, no período de 1985 a 2020. Assim
como analisado se a sua prática foi compatível com as políticas de ensino, de pesquisa e de
extensão prevista na Lei de Diretrizes e Bases para a oferta do Ensino Superior. Teve como
metodologia um estudo bibliográfico, descritivo, reflexivo, pautado na legislação nacional,
estadual e institucional. As informações coletadas mostraram as principais atividades
realizadas. Quanto a cursos de graduação, totalizam 25. Destes, 13 se encontram ativos, um
em implantação, dois em extinção e nove extintos. Formaram-se, até agosto de 2020, quatro
mil alunos. Sobre a Pós-Graduação, estão aprovados 13 cursos lato sensu e oito propostas de
mestrados já cadastradas, a partir de 2015, na plataforma sucupira do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Sobre informações de pesquisa, totalizam
138 Projetos registrados e executados. Oito núcleos de estudo, pesquisa e extensão em
atividade em 2020. Sendo que cinco deles estão cadastrados e certificados no CNPq como
grupos de pesquisa. Criada em 2016 a Revista Interação Interdisciplinar, com 84 artigos
científicos em sete volumes publicados até 2020. Em 2017, foi instalada a Comissão de Ética
no Uso de Animais. A respeito de extensão, já são 214 projetos registrados e executados. O
que se pôde perceber em 35 anos é que a Instituição se preocupou com a oferta de um ensino
que atendesse os parâmetros de qualidade, privilegiando e integrando-o à pesquisa e extensão,
tanto que, no segundo semestre de 2020, a instituição protocolou junto ao CEE/GO o pedido
de credenciamento como Universidade.
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