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Este Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, foi elaborado para um período de 5 (cinco) anos, é o
documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à sua filosofia de trabalho,
a missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as
atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver.
Foram considerados como princípios na sua elaboração, a clareza e a objetividade do texto, bem como a
coerência, de forma a expressar a adequação entre todos os seus elementos, e a factibilidade, de forma a
demonstrar a viabilidade do seu cumprimento integral.
(SAPIENS/2006)
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EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1.1 RELATO INSTITUCIONAL (RI)
De forma distinta dos relatórios de autoavaliação institucional elaborados pela CPA que materializam a
avaliação interna, o Relato Institucional é um documento de inovação do Instrumento para Avaliação
Institucional Externa que tem por objetivo evidenciar como os processos de gestão institucional se desenvolvem
a partir das avaliações externas e das avaliações internas. Foi publicado na Portaria nº 92 de 31 de janeiro de
2014, que subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a transformação de organização
acadêmica.
Deste modo, no RI deve ser evidenciada a interação entre os resultados do conjunto de avaliações (externas e
internas) e suas atividades acadêmico-administrativas, de forma a demonstrar as ações implementadas e as
melhorias da IES. Isto é, no relato deve constar como as avaliações influenciaram ou modificaram o processo
de gestão da IES e seus planos de melhoria.
O RI contém no máximo 10 (dez) páginas, com os seguintes elementos:
1.1.1 Breve Histórico
No histórico contém informações, como:
I.
II.

Criação;
Trajetória;

III.

Modalidades de oferta da IES;

IV.

Número de docentes e discentes;

V.
VI.

Quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-graduação;
Áreas de atuação na graduação, na extensão e áreas de pesquisa, se for o caso.

1.1.2 Conceitos Obtidos Pela IES nas Avaliações Externas Institucionais e de Curso
Neste elemento contém:
I.
II.

Conceito de Curso (CC);
Conceito Preliminar de Curso (CPC);

III.

Conceito ENADE;

IV.

Índice Geral de Cursos Avaliados (IGC);

V.

Conceito Institucional (CI).

Neste elemento contempla, ainda, o histórico da evolução desses conceitos, quando for o caso.
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1.1.3 Projetos e Processos de Autoavaliação
Neste elemento é feita uma breve apresentação do desenvolvimento dos projetos e processos de autoavaliação
(avaliação interna), que culminaram na elaboração do relatório da CPA, desde o último ato regulatório.

1.1.4 Divulgação e Análise dos Resultados da Autoavaliação
Neste elemento contempla um resumo do relatório da CPA desde o último ato regulatório, seguido de análise
sintética dos resultados.

1.1.5 Plano de Melhorias a Partir dos Processos Avaliativos
Neste elemento do RI são apresentadas as ações planejadas a partir dos resultados da autoavaliação e das
avaliações externas.

1.1.6 Processos de Gestão
Neste elemento são apresentados os processos de gestão (ações acadêmico-administrativas), desenvolvidos a
partir das avaliações externas e das avaliações internas, como forma de evidenciar a trajetória de melhorias da
IES e sua relação com as avaliações.
Neste elemento contempla, ainda, o alcance dos objetivos propostos no PDI e das ações e metas a ele
relacionado.

1.1.7 Demonstração de Evolução Institucional
Finalizando o RI é elaborada uma síntese acerca da relação entre processos de gestão, processos de avaliação
(interna e externa) e evolução institucional.

1.2 PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
O processo de autoavaliação institucional atende as necessidades institucionais, como instrumento de gestão e
de ação acadêmico-administrativa de melhoria institucional, com os segmentos da comunidade acadêmica
sensibilizados e se apropriadores de seus resultados.
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O Processo de Autoavaliação da FACITEC está regulamentado pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) e pelo instrumento de avaliação superior do MEC/INEP, criado pela Lei nº
10.861, de 14/04/2004, com o propósito de atender ao processo interno da FACITEC e está integrado por
diversos instrumentos complementares de informação, como:
1. Avaliação Interna realizada pela CPA;
2. Avaliação Externa realizada pelo MEC/INEP;
3. Censo e Cadastro e-MEC;
4. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE.
A FACITEC pretende com o processo de Autoavaliação, avaliar o ensino, a pesquisa, a extensão, a
responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações e
vários outros aspectos.

1.2.1 Princípios
Para atender a realidade da FACITEC, o projeto de autoavaliação está fundamentado nos seguintes princípios:
I.

Legitimidade – projeto desenvolvido com a participação da comunidade acadêmica e institucionalizado
o processo de autoavaliação e seus critérios;

II.

Participação - atuação de todos os segmentos da Instituição em todas as fases do processo de avaliação;

III.

Integração - entendida como a incorporação de todos os esforços e experiências existentes de avaliação;

IV.

Não punição/premiação - princípio que visa substituir a ideia de procurar quem errou pela postura de
identificar as falhas e como corrigi-las;

V.
VI.

Compromisso - empenho tanto individual como coletivo na busca de melhoria da Instituição;
Continuidade e Sistematização – forma de garantir a reflexão e redefinição constante de objetivos e
metas a serem atingidos.

1.2.2 Objetivos
Tendo como ponto de partida as experiências de avaliação vivenciadas em cada curso, a Autoavaliação
Institucional, subsidiada pelo momento histórico vivido, tem como objetivos:
I.

Construir um conhecimento sobre a realidade interna da IES, identificando o perfil e o significado da
atuação da mesma, com o intuito de levantar possíveis falhas e empreender ações para melhorar a sua
qualidade educativa e alcançar maior relevância social.

II.

Contribuir para o aperfeiçoamento do Projeto de Desenvolvimento Institucional, promovendo a
permanente melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e gestão.
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III.

Identificar mudanças necessárias e implantá-las melhorando os serviços oferecidos pela instituição;

IV.

Dinamizar o processo contínuo e criativo de autocrítica da Instituição;

V.
VI.

Aprimorar a sensibilidade pessoal e profissional de cada um no exercício de avaliação;
Diagnosticar e evidenciar como se efetivam e se inter-relacionam as atividades em sua dimensão:
ensino, pesquisa e extensão;

VII.
VIII.

Criar e adequar procedimentos avaliativos ao contexto específico da instituição;
Aperfeiçoar a visão crítica quanto aos aspectos teóricos, metodológicos e práticos que envolvem a
dinâmica institucional;

IX.

Possibilitar a realização de análise das ações administrativas, técnicas e pedagógicas de maneira
contextualizada, crítica e participativa, permitindo perceber suas possibilidades e limitações, bem como
apontar caminhos.

X.

Criar um processo participativo e sistemático de busca de informações sobre a realidade da instituição
com o intuito de colaborar com a melhoria e o aperfeiçoamento do projeto educacional, configurandose como importante estratégia para o exercício da gestão participativa e para a tomada de decisões em
relação ao pensar e ao agir institucional.

1.2.3 Dimensões Avaliadas
As dimensões institucionais que são avaliadas estão assim dimensionadas:
1.2.3.1 Dimensão 1 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
Nesta dimensão é avaliado o conhecimento da missão institucional, em termos de finalidade, compromissos,
vocação e inserção regional e/ou nacional, pela comunidade acadêmica.

1.2.3.2 Dimensão 2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
Nesta dimensão são avaliados os seguintes conhecimentos:
I.

Políticas de Ensino:
a. Perfil de formação de cada curso;
b. Forma de construção e disseminação do conhecimento.

II.

Políticas de Pesquisa e Extensão:
a. Participação da comunidade acadêmica em programas de:
i. Iniciação científica;
ii. Grupos de Pesquisa;
iii. Incentivo a Participação da Comunidade Acadêmica em Eventos Científicos e Culturais
oferecidos pela própria instituição ou outra instituição credenciada;
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iv. Projetos de extensão.

1.1.3.3 Dimensão 3 – Responsabilidade Social da Instituição
Nesta dimensão são avaliados:
I.

A importância social da Faculdade para a região por meio da oferta de cursos de graduação e pósgraduação;

II.

Os programas de Inclusão Social envolvendo o compromisso social da instituição na qualidade de
portadora da educação como bem público e expressão da sociedade democrática e pluricultural, de
respeito pela diferença e de solidariedade, como:
a. FIES;
b. ProUni;
c. Descontos;
d. Incentivos Financeiros para acadêmicos de baixa renda.

1.1.3.4 Dimensão 4 – Comunicação com a Sociedade
Esta dimensão envolve a avaliação da IES em relação a melhoria das condições de vida da comunidade, ao
repartir com ela o saber que produz e as informações que detém. Portanto, são avaliadas:
I.

Formas de aproximação efetiva entre IES e sociedade, de tal sorte que a comunidade participe
ativamente da vida acadêmica, por meio de:
a. Promoção de eventos com participação da sociedade em geral;
b. Site Institucional;
c. Mídias Sociais.

1.1.3.5 Dimensão 5 – Políticas de Pessoal
Esta dimensão envolve a avaliação do conhecimento docente e técnico-administrativo das:
I.

Políticas e os programas de formação, aperfeiçoamento e capacitação do pessoal docente e técnicoadministrativo;

II.

1.1.3.6

Planos de carreira.

Dimensão 6 – Organização e Gestão da Instituição

Esta dimensão envolve a avaliação da IES em relação a:
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I.
II.
III.

Participação e contribuição dos órgãos colegiados na organização e gestão da IES;
Poder das estruturas acadêmicas e administrativas;
Participação dos órgãos colegiados nas políticas de desenvolvimento e expansão institucional.

1.1.3.7 Dimensão 7 – Infraestrutura Física
Esta dimensão envolve a Análise da Infraestrutura da instituição, relacionando-a às atividades acadêmicas de
formação, de produção e disseminação de conhecimentos e às finalidades próprias da IES, especialmente:
I.
II.

Auditório;
Áreas de Convivência e Alimentação;

III.

Salas de Aulas;

IV.

Laboratórios;

V.
VI.
VII.
VIII.

Acessibilidade;
Sinalização e Orientadores de Circulação;
Sala de Reunião dos Colegiados;
Outros.

1.1.3.8 Dimensão 8 – Planejamento e Avaliação
Esta dimensão envolve a avaliação da integração do planejamento e a avaliação por meio de:
I.
II.

Instrumentos integrados;
Balanço de fragilidades, potencialidades e vocação institucional.

1.1.3.9 Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes
Esta dimensão envolve a análise das/dos:
I.

Formas com que os estudantes estão sendo integrados à vida acadêmica, a saber:
a. Programa de Acolhimento e Permanência:
i. Calourada;
ii. Apoio Financeiro;
iii. Organização Estudantil.

II.

Programas por meio dos quais a IES busca atender aos princípios inerentes à qualidade de vida
estudantil.
1. Programa de Acessibilidade;
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2. Programa de Monitoria;
3. Programa de Nivelamento;
4. Programa de Apoio Psicopedagógico;
5. Programa de Acompanhamento do Egresso.

1.1.3.10 Dimensão 10 – Sustentabilidade Financeira
Esta dimensão envolve a avaliação da/s:
I.
II.

Capacidade de gestão e administração do orçamento;
Políticas e estratégias de gestão acadêmica com vistas à eficácia na utilização e na obtenção dos recursos
financeiros necessários ao cumprimento das metas e das prioridades estabelecidas.

1.2.4 Participação da Comunidade Acadêmica
Para coordenar a Autoavaliação Institucional, conforme determinação do SINAES, a FACITEC criou a
Comissão Própria de Avaliação – CPA, como órgão colegiado representado por todos os segmentos da
comunidade acadêmica – docente, discente e técnico administrativo– e de representantes da sociedade civil
organizada (vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um deles), para elaborar e atualizar,
continuamente, o projeto de autoavaliação englobando as 10 dimensões exigidas pelo SINAES, na perspectiva
de oferecer à sociedade maior transparência no cumprimento a missão institucional, bem como disponibilizar à
comunidade interna subsídios no processo de reflexão e transformação de seu próprio projeto acadêmicoinstitucional.

1.2.5 Comissão Própria de Avaliação
1.2.5.1 Constituição da CPA (Comissão Própria de Avaliação)
I.
II.

Presidente da CPA;
1 (um) representante do corpo docente;

III.

1 (um) representante do corpo técnico-administrativo;

IV.

1 (um) representante do corpo discente;

V.

1 (um) representante da sociedade civil organizada.

1.2.5.2 Objetivos
São objetivos da CPA:
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I.
II.

Promover a institucionalização da autoavaliação em todas as áreas da Instituição;
Coordenar as atividades de autoavaliação institucional;

III.

Atender as demandas das atividades de avaliação externa realizada pelo MEC;

IV.

Ampliar a pesquisa de material analítico a ser utilizado nos relatórios anuais de autoavaliação;

V.
VI.

Possibilitar melhor percepção sobre os cursos de graduação que são oferecidos;
Estabelecer uma comunicação mais efetiva com a comunidade acadêmica e sociedade em geral.

1.2.5.3 Atribuições
São atribuições da CPA:
I.

Elaborar a autoavaliação e todas as atividades por ela desempenhadas, em perfeita sintonia com a
comunidade acadêmica e os conselhos superiores da Instituição;

II.

Sistematizar as informações sobre a Faculdade e os cursos oferecidos por ela, visando à implementação
dos processos avaliativos definidos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);

III.

Examinar os resultados dos processos de avaliação externa vinculados ao SINAES e emitir parecer a
respeito dessa matéria, para conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade;

IV.

Realizar estudos a respeito de autoavaliação com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre os
aspectos da Educação Superior que interferem nos processos acadêmicos e na qualidade dos cursos
oferecidos pela Instituição;

V.

Submeter aos colegiados superiores da FACITEC as alterações e projetos de autoavaliação institucional,
bem como o relatório final.

1.2.5.4 Infraestrutura Física e Tecnológica Destinada à CPA
O espaço de trabalho da CPA é um ambiente ventilado, mobiliado com mesa, cadeiras, arquivos,
estante, etc, e equipado com:
I.
II.

Computadores conectados à internet;
Impressora;

III.

Telefone;

IV.

Ar condicionado;

V.

Softwares.
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1.2.5.5 Condições Físicas e de Tecnologia da Informação
Para a operacionalização, levantamento, coleta e tratamento dos dados necessários para o
desenvolvimento das ações avaliativas a CPA utiliza:
I.
II.

JR Sistemas;
Midias Sociais;

III.

Site institucional (Fale Conosco);

IV.

Telefone;

V.

Home Page;

VI.

Aplicativos;

VII.

Instrumento de Avaliação Institucional Externa.

1.2.5.6 Recursos Tecnológicos
Para implantação do processo de autoavaliação interna a CPA dispõe dos seguintes recursos
tecnológicos:
I.
II.

JR Sistemas;
Site Institucional;

III.

Computadores conectados à internet;

IV.

Impressora;

V.
VI.
VII.
VIII.

Telefone;
Mídias Sociais;
Sistema Multimídia;
Data show.

1.2.5.7 Metodologia
A metodologia consubstancia-se no conjunto de instrumentos e procedimentos que devem ser
utilizados para análise dos dados coletados.
Segundo Deslandes (2002), são elementos da metodologia:
I.

Coleta de dados, para definir as técnicas a serem utilizadas;
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II.

Organização e análise de dados, para escrever com clareza como os dados serão organizados e
analisados.

Bielschowski (1995), ao reconhecer que avaliação supõe um julgamento de valor, declara que há
diferentes formas de emiti-lo: pode ser pessoal e subjetivo, ou pode ser consensual, envolvendo um
grupo de análise, que se baseie numa coleta e interpretação de dados. Assim, conclui-se que nesta linha
de pensamento, esses fundamentos teórico-metodológicos alicerçarão a proposta de Autoavaliação,
uma proposta em plena construção, uma proposta de todos e para todos os segmentos acadêmicos que
compõem a Instituição.
A avaliação é qualitativa, entretanto, apresenta abordagem quantitativa, no momento em que for feita
consulta e análise de dados quantitativos nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e
responsabilidade social, como: número de alunos matriculados, retenção/evasão, incentivo à pesquisa,
participação em eventos, cursos e treinamentos, custos administrativos e projetos sociais. Os dados
quantitativos sobre a FACITEC e seus cursos serão extraídos dos respectivos departamentos e das
unidades administrativas. Os dados qualitativos serão coletados por meio de questionários próprios
aplicados a toda a comunidade acadêmica e de reuniões com cada segmento da instituição.
A avaliação abrangerá situações internas e externas. O campo da avaliação interna contemplará docentes,
técnico-administrativos e discentes. O da avaliação externa contemplará egressos, eméritos e sociedade civil.
A metodologia de autoavaliação adotada pela faculdade terá o mérito de constituir um processo pedagógico
contínuo. Sua tendência será, pois, a cada reavaliação e redefinição de metas, avançar para níveis mais elevados
de qualidade, principalmente pelo efeito demonstração do crescimento/desenvolvimento dos que se encontram
em níveis mais avançados do processo de avaliação.

1.2.5.8 Desenvolvimento da Autoavaliação
A CPA reúne-se periodicamente e busca sistematizar demandas/ideias/sugestões para definir os temas
prioritários da autoavaliação a ser realizada.
São organizados grupos de trabalho para o levantamento de informações, análise crítica e elaboração do relatório
parcial, discutido na reunião geral da CPA. Em cada grupo de trabalho, as atividades são definidas com
detalhamento dos temas analisados, fontes de informação, cronograma e divisão do trabalho.
Para propor os grupos de trabalho, são analisados os cinco eixos de avaliação do Instrumento de Avaliação
Institucional Externa e o Roteiro de Autoavaliação Institucional elaborados pelo Ministério da Educação
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(Conaes e Inep) de acordo com as dez dimensões avaliativas do Sinaes. O objetivo é estabelecer os conteúdos
essenciais do Relatório de Autoavaliação. Além disso, são acrescidos os temas específicos da faculdade.
Na proposta do responsável por cada tema, é considerada a experiência do professor, ou estudante com os temas.
Cada responsável elabora um relatório parcial apresentado e discutido na CPA.

1.2.5.9 Formulários e Etapas – Coleta e Tabulação de Dados
A cada ciclo semestral de avaliação são aplicados diferentes instrumentos de consulta à comunidade acadêmica.
Esses instrumentos contemplam diferentes aspectos das atividades acadêmicas na faculdade, como:
I.
II.

Qualidade de cursos de graduação e pós-graduação;
Condições de trabalho disponíveis para docentes e técnico-administrativos;

III.

Grau de satisfação com os serviços disponíveis no campus;

IV.

Acompanhamento de egressos dos cursos de graduação, dentre outros.

Os instrumentos são disponibilizados para todos os membros de determinada categoria da comunidade
acadêmica, sempre com adesão voluntária. Desse modo não são utilizados procedimentos amostrais para a
validação dos dados. Outro aspecto importante da adesão voluntária é o estímulo ao estabelecimento de uma
cultura de autoavaliação institucional e a possibilidade de mensuração da proporção de respondentes dentro de
cada segmento da comunidade acadêmica da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba -FACITEC
A Coleta de Dados será realizada em 5 etapas distintas:

1.2.5.9.1

Sensibilização da Comunidade Acadêmica

O projeto de Avaliação Institucional da Faculdade entende como necessária a discussão com os diversos níveis
setoriais a fim de buscar a definição do processo avaliativo que melhor se adapta às características da Instituição.
Busca-se, da mesma forma, a reflexão sobre as diretrizes, ações e atividades que se pretende implementar a
posteriori, considerando, sempre, uma abordagem crítica envolvendo a estrutura hoje existente no ensino

superior do País.
O maior mérito de um processo de sensibilização está relacionado à socialização do conhecimento sobre
avaliação, para toda a comunidade acadêmica.
A estruturação deste processo é feita por meio de:
I.
II.

Realização de reuniões com docentes, discentes e funcionários administrativos;
Palestras envolvendo a temática;
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III.

Divulgação de informações nas mídias sociais, home page da CPA, site institucional, cartazes,
informativos e sistema de controle acadêmico.

Assim, objetivando assegurar a institucionalização do processo avaliativo, é necessário envolver os interessados,
estabelecendo uma relação de parceria e de credibilidade, respondendo aos anseios da própria Instituição.
O processo de sensibilização desenvolvido pela instituição tem o mérito de poder criar uma consciência para a
qualidade e construir expectativas nos participantes relacionando-a a um processo que beneficiará a Instituição
como um todo, e não apenas o favorecimento de unidades estanques ou o atendimento a expectativas externas,
quaisquer que sejam elas.
Em suma, a participação de todos os segmentos institucionais reveste-se de extrema importância, vez que
oportuniza o desencadeamento de discussão em todos os níveis.
A ideia da sensibilização é vista como um processo contínuo em todas as fases da autoavaliação, garantindo a
participação integral de todos os agentes envolvidos, o que conduz, necessariamente, a resultados mais
consistentes, fundamentais para o sucesso de todo o processo avaliativo.

1.2.5.9.2

Aplicação de Instrumentos

Constituem instrumentos de avaliação:
I.

Questionários para discentes, docentes e técnicos administrativos;

II.

Relatórios da Ouvidoria;

III.

Formulários de entrevistas realizadas ao longo do semestre;

IV.

Atas de reuniões realizadas ao longo do semestre;

V.

Relatórios das avaliações externas.

1.2.5.9.3

Tabulação dos Dados Coletados e Análise dos Resultados

A tabulação dos dados coletados é realizada com auxílio do sistema de controle acadêmico e programa excel
com registro em forma de gráficos.
A análise dos dados coletados será realizada utilizando técnicas, como:
I.
II.

Análises estatísticas com utilização do software excel;
Análise de conteúdo que vai servir de base para uma análise qualitativa das entrevistas, das observações,
das questões abertas em questionários, dos relatórios das avaliações externas, etc.

Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento serão analisados e apropriados pelos atores da
instituição, culminando no planejamento e na execução das ações.
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Será realizado um diagnóstico a respeito da Instituição, ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados.
Os resultados colhidos pelo processo de autoavaliação servem de referência para várias melhorias, dentre elas:
I.
II.
III.

Definição do perfil do corpo docente da instituição;
Conhecimento da situação dos egressos com vistas a fortalecer o atendimento das demandas sociais;
Definição do perfil dos cursos implantados na instituição, sua adequação às Diretrizes Curriculares
Nacionais e ao desempenho e aceitabilidade social;

IV.

Conhecimento dos programas de extensão, sua articulação com o ensino e a pesquisa e consonância
com as necessidades e demandas do entorno social;

V.

Construção do perfil da pós-graduação e identificação da capacidade instalada e das ações necessárias
ao fortalecimento e ampliação;

VI.
VII.

Definição do perfil do corpo técnico-administrativo;
Conhecimento das condições estruturais e de recursos humanos da instituição com definição de ações
de comunicação entre as diferentes unidades da faculdade;

VIII.

Conhecimento do Perfil socioeconômico e cultural dos discentes e redefinição de uma política de
atendimento estudantil.

A partir da análise dos dados e das informações são previstas as ações visando à melhoria das atividades
acadêmicas e de gestão da instituição.

1.2.5.9.4

Elaboração de Relatório Geral

Ao final do processo é gerado o Relatório Parcial da Autoavaliação com apresentação à comunidade acadêmica
e postagem no Sistema e-MEC, anualmente.
A cada 3 anos é gerado um Relatório Final englobando todo o ciclo avaliativo, com postagem no sistema eMEC.
É evidenciado no relatório o quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES.

1.2.5.9.5

Divulgação dos Resultados e Formas de Utilização dos Resultados

A apresentação dos resultados coletados é realizada por meio de:
I.
II.
III.

Reuniões com docentes, discentes e funcionários administrativos;
Mídias sociais;
Home page da CPA;
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IV.
V.
VI.

Cartazes;
Jornal Informativo;
Sistema de controle acadêmico.

A análise dos resultados proporciona informações as quais podem ser utilizadas para:
I.

Realização de diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os avanços e os desafios a serem enfrentados,
bem como a indicação de quanto foi alcançado em relação ao que foi estabelecido no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil e a identidade da IES.

II.

Estabelecimento de estratégias de superação dos problemas com vistas à qualidade da educação;

III.

Aperfeiçoamento da prática educativa;

IV.

Aperfeiçoamento da gestão e do perfil do corpo docente e técnico-administrativo;

V.

Reforço da relação instituição x sociedade;

Sendo assim, a partir da análise dos dados e das informações são previstas as ações visando à melhoria das
atividades nas áreas acadêmica, administrativa e no relacionamento com a comunidade acadêmica e sociedade.
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EIXO II
DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
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EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.1 MISSÃO
É missão da FACITEC:
“Promover serviços educacionais de excelência, alinhadas a práticas inovadoras de ensino, visando à formação
de profissionais éticos, solidários, criativos, conscientes e capacitados para ingressar no mercado de trabalho
ou na pesquisa, que possam ser empreendedores e agentes de transformação, buscando o aprimoramento
contínuo do conhecimento, tornando profissionais qualificados e afinados com as exigências do mundo
contemporâneo”.

2.2 VISÃO
É visão da FACITEC ser referência como instituição de ensino superior reconhecida pelo alto nível de ensino,
respeitada pela formação integrada de seus professores e alunos.

2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONAIS
A Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba – FACITEC Mantida pela Associação Educativa de Janaúba
– SOEDUCAR, tem por objetivos:
I.
II.
III.

Manter o conceito 04 na Avaliação de Reconhecimento dos cursos ofertados;
Ampliar a quantidade de cursos nas diversas áreas do conhecimento;
Incentivar a pesquisa científica, custeando projetos por área do conhecimento, além de buscar outras
formas de financiamento;

IV.

Adequar o trabalho realizado em cada curso, com base nas necessidades do mercado de trabalho
apontados pelas avaliações institucionais;

V.
VI.
VII.
VIII.

Construir e equipar laboratórios para atender aos novos cursos;
Manter atualizados equipamentos tecnológicos de uso de docentes e discentes;
Criar Pós-graduações procurando abranger os diversos cursos;
Estabelecer parcerias com outras Faculdades e Universidades para desenvolvimento de eventos de
Pesquisa, Extensão e Formação para alunos e professores;

IX.

Manter pessoal docente e técnico-administrativo atualizado, promovendo treinamento específico em
cada semestre.

2.4 METAS
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2022

2023

Investir na oferta de Cadastrar novos cursos com oferta em
cursos Pós-graduação outros municípios de acordo com
legislação em vigor e levantamento de
demanda.
Selecionar profissionais de alto nível para
o quadro docente.
Estimular a produção científica de
estudantes e professores dos cursos de
especialização.
Fortalecer a pós-graduação “lato-sensu”,
identificando áreas preferenciais para
implantação de novos cursos de pósgraduação que representem opções
inovadoras,
aproveitamento
das
potencialidades e afirmação da identidade
da FACITEC.
Ampliar e fortalecer as relações de
cooperação e parceria com programas de
pós-graduação de outras instituições.
Melhorar as condições de infraestrutura e
apoio necessários ao desenvolvimento da
pós-graduação
Revisar, renovar e/ou firmar convênios
para práticas de estágio
Criar
a
Revista Investir na Pesquisa
Científica da Pós- Priorizar a contratação de docentes com
graduação
titulação de Mestre ou doutor.
Atingir o número Criar novos cursos.
mínimo de 1.000 Implantar programa de permanência
alunos matriculados discente.
até o ano de 2023 nos Implantar gradativamente serviço de
cursos de graduação.
captação de alunos nas cidades da região
da Serra Geral do Norte de Minas,
principalmente no final do ano, buscando
atingir alunos do terceiro ano do ensino
médio, aumentando o percentual de
alunos inscritos no vestibular, oriundos
dessas cidades.
Criar um sistema de informação online
para disponibilizar aos alunos, novidades
na
instituição
aumentando
o
envolvimento dos alunos, nas atividades
informadas.
Implantar a Educação Solicitar credenciamento institucional
a Distância
EAD
Solicitar Autorização de Cursos EaD
Investir em TICs

2021

AÇÕES

2020

METAS

2019

QUADRO 1 – Metas e Ações Previstas no Período 2019-2023
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Implantar 100% o
Programa de Apoio ao
Discente

2022

2023

Institucionalizar
o
Programa
de
Desenvolvimento
Docente e Técnico
Administrativo

Adquirir a biblioteca virtual
Criar Ambiente Virtual da Facitec – AVA.
Introduzir nos cursos carga horária de
forma online, conforme dispositivos
legais.
Capacitar o docente para aulas interativas.
Ampliar o uso de aplicativos didáticos
como forma de estimulara adoção de
metodologias ativas.
Criar e implantar o Programa Aprender
com Sentido – PAS, grupo de estudos para
discussão, elaboração e construção de
Metodologias
Ativas
de
EnsinoAprendizagem.
Oferecer capacitação sobre Metodologias
Ativas e Maker
Implantar o Programa de Formação
Continuada para técnicos administrativos
com oferta de cursos de aperfeiçoamento,
buscando a qualidade dos serviços
prestados.
Criar um sistema de acompanhamento do
trabalho docente.
Oferecer cursos de aperfeiçoamento aos
professores das diversas áreas buscando a
melhoria da qualidade do ensino,
especialmente
em
relação
as
Metodologias Ativas e Avaliação do
Processo Ensino Aprendizagem.
Oferecer capacitação sobre Metodologias
Ativas e Maker
Oferecer ajuda de custo ao pessoal
técnico-administrativo,
coordenação,
Direção e professores para participação
em cursos de capacitação profissional ou
de aperfeiçoamento.
Capacitar a equipe da Ouvidoria.
Implantar monitoria para os cursos
vigentes de acordo com a especificidade
de cada um.
Implantar o Programa de Permanência do
aluno – PROPERA
Estimular a relação Faculdade – Empresa
para oferta de estágio remunerado
destinado aos alunos de baixa renda.
Ampliar o programa de financiamento
próprio de até 60% aos alunos com
dificuldades financeiras para os cursos, a

2021

Adotar metodologias
ativas de ensino e
aprendizagem

AÇÕES

2020

METAS

2019
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AÇÕES

2020

METAS

2019
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x
x

x

partir de regras estabelecidas pela
diretoria financeira.
Ofertar nivelamento da disciplina de x
português e outra(s) de acordo
levantamento de demanda.

Fortalecer a Extensão

Ampliar em 50% os serviços do Setor de
Atendimento Psicopedagógico, buscando
atender mais alunos com problemas de
aprendizagem e incluir no atendimento
além do Apoio Psicopedagógico, o
Plantão Psicológico.
Estimular a criação de Centros
Acadêmicos.
Firmar convênios para intercâmbio.
Implantar o PROIF – Programa de
Empréstimo
de
Instrumentais
Odontológicos da FACITEC e estabelecer
parcerias
para
empréstimo
dos
instrumentais
Curricularizar a Extensão
Institucionalizar a Semana Integrada de
Cursos em substituição a Semana de cada
curso
estimulando
assim
a
interdisciplinaridade.
Criar mecanismos para acompanhar e
avaliar sistematicamente as ações de
extensão desenvolvidas pelos cursos.
Aumentar a interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade
nos
cursos,
articulando a graduação, pós-graduação,
pesquisa e extensão, por intermédio de
atividades de extensão
Estabelecer parcerias com faculdades,
empresas e universidades para cursos de
formação.
Melhorar e ampliar o projeto da
FACITEC “em Cores” aproximando da
comunidade, entidades e alunos e
conscientizando sobre prevenção de
doenças.
Melhorar e ampliar o projeto do Ocupa
Facitec.
Melhorar e ampliar o projeto “Café com
Psicologia”, estabelecendo parcerias com
Instituições e Empresas.
Implantar o “Projeto de Grupo
Comunitário em Saúde Mental”.
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Incentivar a Pesquisa

2022

2023

Promover a extensão por meio das
Clínicas de Prática.
Criar
salas
interativas
para
desenvolvimento
de
projetos
interdisciplinares
permitindo
o
envolvimento dos alunos nas atividades
desenvolvidas.
Expandir e consolidar 10% os programas
de extensão existentes, buscando
integração contínua ao ensino e à
pesquisa.
Incentivar a formação de atléticas nos
cursos da Facitec.
Fomentar realização de Viagens técnicas,
visitas antropológicas e feiras de acordo
planejamento pedagógico da disciplina.
Criar mecanismos para acompanhar e
avaliar sistematicamente as ações de
incentivo a pesquisa desenvolvidas pelos
cursos.
Firmar convênio com a FAPEMIG para
financiamento de pesquisas de alunos e
professores.
Aumentar a carga horária do(s)
professor(es)
responsáveis
pelo(s)
projeto(s) de pesquisa interdisciplinar de
modo a torná-lo transdisciplinar.
Criar mecanismos modernos e avançados,
como a cultura maker, para que os
programas de iniciação científica e
tecnológica tenham mais aceitação entre
os acadêmicos e possam fazer crescer a
procura.
Ampliar o Projeto de Iniciação Científica
da Instituição, aumentando a participação
e o número de docentes e discentes, sendo
02 novas bolsas da FACITEC
Incentivar os docentes a produzirem pelo
menos um (1) trabalho científico por ano,
concedendo uma gratificação como
prêmio.
Remunerar docentes e discentes, de
acordo com o projeto/Edital de iniciação
científica para realizarem pesquisas
científicas.
Lançar a Revista CATRUMANA com
publicações das melhores pesquisas.
Facilitar, com ajuda financeira, o ingresso
de professores nos cursos de mestrado e
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Atingir IGC 5 nos
cursos

Desenvolver a Cultura
Empreendedora
no
Âmbito dos Cursos

Implantar a Gestão
4.0

Investir
no
Desenvolvimento de
Práticas Pedagógicas
Inovadoras

2022

2023

doutorado, aumentando 10% o número de
profissionais com titulação na instituição.
Realizar
Simpósio,
seminários,
Congressos e Fóruns destinados ao debate
de temas científicos envolvendo todos os
acadêmicos da Instituição, buscando
aumentar o índice de trabalhos inovadores
das diversas áreas do conhecimento.
Criar grupos de pesquisa.
Criar o NAP – Núcleo de Provas, para
capacitação ao Docente sobre elaboração
de questões com base no ENADE,
responsável
pelo
processo
de
Organização, Aplicação e Normatização
de provas.
Ampliar o acervo da biblioteca,
oferecendo aos alunos livros da
bibliografia básica e da complementar
atendendo as necessidades apontadas
pelos NDEs dos cursos.
Estimular a disseminação da cultura
empreendedora no âmbito dos cursos de
graduação, por meio da introdução da
disciplina de Empreendedorismo.
Estimular a disseminação da cultura
Maker através da COPPEX, de modo a
desenvolver espírito empreendedor dos
alunos envolvidos.
Expandir a carga horária da Coordenação
Pedagógica para aumentar o atendimento
aos docentes da Instituição, auxiliando-os
pedagogicamente.
Proporcionar condições para que o/a
Pesquisado/a e Procurador/a Institucional
participem de cursos de aperfeiçoamento
e atualização.
Criar o prêmio GENTE QUE FAZ A
DIFERENÇA,
para
premiar
simbolicamente em cada ano uma
personalidade que a trajetória de vida
tenha influenciado significativamente a
vida das pessoas
Utilizar os recursos tecnológicos da EaD
para ofertar disciplinas aos reprovados.
Ofertar disciplinas em outro turno para
aqueles acadêmicos que ficaram em
dependência, buscando reduzir em 20% o
número de alunos com mais de duas
disciplinas pendentes.
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Criar um núcleo comum para os
currículos dos cursos da área de saúde, até
o quarto período e a partir do quinto, os
conhecimentos específicos, possibilitando
maior flexibilidade do currículo e
permanência dos acadêmicos no curso
escolhido.
Ampliação e Melhoria Construir lanchonete no pátio do prédio I
da Infraestrutura
da FACITEC, atendendo demanda da
CPA.
Reformar auditório.
Equipar todas as salas com sistema
multimídia fixo.
Ampliar a área de cobertura wi fi.
Construir ou melhorar nova ala na entrada
da instituição
Concluir a clínica de Odontologia.
Concluir a clínica de Psicologia.
Ampliar área de convivência dos alunos.
Construir o Centro Administrativo
(Direção, Coordenação e Secretaria
Acadêmica).
Ampliar a sala dos professores.
Ampliar gabinetes de professores.
Substituir a plataforma elevatória por
elevador.
Ampliar o número de salas.
Criar espaços que facilite as práticas de
metodologias ativas
Colocar uma fachada nova no prédio.
Mobiliar as salas com cadeiras
ergonômicas
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2.5 HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO
2.5.1 Histórico
A Associação Educativa de Janaúba – SOEDUCAR é a mantenedora da Faculdade de Ciência e Tecnologia de
Janaúba – FACITEC, código 18956. A criação da FACITEC surgiu da necessidade da mantenedora em aumentar
seu raio de atuação englobando o nível superior, tendo em vista que já atua na Educação Básica.
A SOEDUCAR é uma Associação civil sem fins lucrativos com sede e foro à Rua Cirilo Barbosa Nº 18, centro,
na cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, conforme registro no Cartório do 2º Ofício do Judiciário de notas
da Comarca, registrado sob o nº 490, livro A, de 28 de agosto de 2003.
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A SOEDUCAR possui consolidada experiência com o ensino médio e técnico-profissionalizante, mantendo
cursos de formação do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Técnicos de Segurança do Trabalho, Farmácia e
Informática. A opção pela oferta de cursos superiores é consequência natural do desdobramento das ações da
SOEDUCAR, e está vinculada à ampliação do espectro de atendimento e interesse pelas classes populares no
que concerne à necessidade de aprimoramento de sua formação profissional, como estratégia para favorecer o
acesso aos bens simbólicos e materiais que instrumentalizam para a inserção social consciente.
Fazendo jus ao seu projeto de expansão a SOEDUCAR em 2014 propôs a criação da Faculdade de Ciência e
Tecnologia de Janaúba - FACITEC, um Estabelecimento de Ensino Superior, de direito Privado, sem fins
lucrativos com sede Rua Cirilo Barbosa Nº 18, centro, na cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais, com
vinculação de autorização do curso de Psicologia, os quais foram concretizados em 2017, por meio da Portaria
nº 129 de 03 de Fevereiro de 2017.
O município de Janaúba representa um polo de desenvolvimento, principalmente nos setores de agropecuária,
saúde, e educação e, situa-se no Norte de Minas. A área de influência da FACITEC abrange, ainda, 05 cidades
circunvizinhas, cuja população é estimada em 150 mil habitantes.
A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba - FACITEC iniciou suas atividades após a Autorização do
curso de Psicologia em 28 de fevereiro de 2017, de acordo a Portaria nº 129 de 02/02/2017 publicada no DOU
dia 03/02/2017, Pág. 3 Seção 1. As aulas tiveram início no dia 05 de março de 2017.
A Faculdade de Ciência e Tecnologia de Janaúba – FACITEC, seguindo o Cronograma de Implantação de
Cursos, pleiteou junto ao Ministério da Educação – MEC a autorização do curso de Odontologia em regime
integral em 28/9/2018, o qual foi avaliado com a nota 4 (quatro) e regulamentado pela Portaria nº 662 de 28 de
setembro de 2018.
Em 08 de Novembro de 2018 foi solicitada a autorização do curso de Direito com previsão de implantação em
2019, bem como está prevista a solicitação de autorizações dos cursos de Ciências Biológicas, Fisioterapia,
Enfermagem, Fisioterapia, Radiologia e Medicina.

2.6 VALORES/COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS
São valores/compromissos institucionais:
I.
II.

ÉTICA aplicada a todas as relações.
RESPEITO a diversidade humana, cultural e a natureza.

III.

INOVAÇÃO e criatividade subordinadas a ética.

IV.

SUSTENTABILIDADE, no sentido de que todas as ações necessárias à implementação da faculdade
levem em conta o equilíbrio financeiro e a capacidade gerencial da própria instituição.
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V.

DIÁLOGO como principal ferramenta na resolução de conflitos e problemas com vista ao alcance de
soluções justas.

2.7 FINALIDADES
A Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba - FACITEC tem por finalidade formar e qualificar
profissionais no nível superior de ensino para atender as demandas de trabalho e pesquisa dos diversos setores
da economia local e regional e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação
com os setores produtivos e a sociedade.
Destacam-se ações, como:
I.

Realizar estudos nos domínios da cultura, da ciência e da técnica relacionando essas atividades com as
necessidades do desenvolvimento educacional e social, principalmente em sua região de inserção;

II.
III.

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade regional a que se integra;
Formar profissionais que sejam capazes de oferecer um trabalho de qualidade em diversos contextos
como instituições de ensino, empresas públicas e privadas e entidades da sociedade civil;

IV.

Estimular a formação de profissionais comprometidos com o desenvolvimento de atividades de extensão
e pesquisa, que ofereçam e desenvolvam projetos relevantes para a sociedade;

V.

Formar profissionais na área da saúde, exatas, ciências sociais e humanas e tecnológicas que sejam
tecnicamente competentes e socialmente responsáveis, comprometidos e éticos.

2.8 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI
2.8.1 Inserção Regional
A FACITEC tem sua sede no município de JANAÚBA, que de acordo com a divisão regional instituída pelo
IBGE (regiões geográficas intermediárias e imediatas, no Brasil, vigente desde 2017), pertence às Regiões
Geográficas Intermediária de Montes Claros e Imediata de Janaúba, Norte do Estado de Minas Gerais, inserida
na área mineira do semiárido brasileiro e Serra Geral de Minas, da qual é a cidade polo. A sede Municipal está
situada a uma altitude de 516 metros, dista 132 Km de Montes Claros e 547Km de Belo Horizonte, compondo
uma área territorial de 2.181,319 Km², tendo o Perímetro Rural, 2.120,39 Km² Perímetro Urbano 39,54 Km² e
Área Urbanizada 20,0 Km².
Como todo o Norte de Minas é, por excelência, uma região de transição. Transição entre o Brasil industrial e o
Brasil agrícola, entre o Brasil comercial e o Brasil de subsistência, entre o Brasil rico e o Brasil pobre. Como
toda região de mudança, ela é plena de debilidades e, por isso, carente de formação de mão-de-obra
especializada.
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A região Norte Mineira apresenta em sua trajetória histórica, uma forte ligação com o Nordeste: sua ocupação,
seu povoamento, as ligações inter-regionais, tudo isto direciona para uma continuidade entre ambos. A ilustrar
esta caminhada histórica está o fenômeno das secas, que periodicamente lança o povo do Norte de Minas, assim
como seus irmãos Nordestinos, numa batalha pela sobrevivência, que certamente pode ser minimizada se a
população tiver oportunidades de acesso a uma formação de nível superior para aumento do leque de
oportunidades para inserção no mercado de trabalho.
A economia, por sua vez, embora tenha incorporado os benefícios trazidos pela construção da Represa do Bico
da Pedra, pelo Governo Federal, ainda se ressente da ausência de capitais, nível satisfatório de renda, entre
outros.
Janaúba apresenta inúmeros atrativos naturais, como o balneário Bico da Pedra, às margens da represa de mesmo
nome, com infraestrutura turística, além das praias e cachoeiras do rio Gorutuba, mas não é suficiente para
atender as necessidades da população local e nem daquelas que tem suas cidades limítrofes que são: ao sul, com
Francisco Sá, a sudeste, com Riacho dos Machados, ao leste e nordeste, com Porteirinha, e Nova Porteirinha, ao
norte, com Jaíba, a noroeste com Verdelândia e a oeste, com Capitão Enéas e São João da Ponte, bem como dos
distritos: Sede, Barreiro da Raiz, Quem-Quem e Vila Nova dos Poções. Nesses distritos estão distribuídos 08
povoados que são dependentes de Janaúba, seja na área da educação ou em outras áreas, como é o caso da saúde.
A FACITEC busca ofertar os cursos que possam atender de forma mais abrangente a população como recurso
de melhorar a qualidade de vida da mesma.
O IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal é de 0,696 [IBGE, 2010]. Pode ser constatado que a
instituição está localizada numa região em que o IDH apresenta baixos índices e que necessita de ações urgentes
que modifiquem sua secular realidade social. Diante dos inúmeros problemas que o Norte de Minas ainda hoje
apresenta no âmbito da educação e da mão-de-obra qualificada, a instituição não pode escapar-se de tentar
minimizar os problemas que servem ainda de empecilho para seu progresso.
Ao cumprir a missão que se propõe ela irá definitivamente interferir ou implicar-se no vir-a-ser econômico,
cultural, social e político da região.
Diante do exposto é notório que a FACITEC é um veículo de desenvolvimento para a região Nortemineira
contribuindo com as demandas de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural em sua área de
abrangência.
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FIGURA 1 – Mapa Regional

Fonte: https://pt.wikipedia.org/2020

TABELA 1 - Municípios da Região Imediata de Janaúba com População e Área
Município

População

Território Km²

Jaíba

38.413

2.740,276

Janaúba

72.018

2.181,319

Manga

18.594

1.968,082

Matias Cardoso

10.905

1.938,429

Miravânia

4.561

603,005

Nova Porteirinha

7.398

121.017

Pai Pedro

5.934

785,106

Porteirinha

37.950

1.749,683

Riacho dos Machados

9.360

1.315,540

Serranópolis de Minas

4.425

553,103

Verdelândia

8.350

1.451,856

Total

172.097

130.285

Fonte: IBGE, 2010

2.8.2 Princípios Filosóficos e Técnico-Metodológicos Gerais que Norteiam as Práticas Acadêmicas da
Instituição
Os princípios norteadores da instituição são aqueles apontados pela professora Ilma Passos Alencastro Veiga:
igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério.
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Por IGUALDADE entende-se a compreensão de que, se inicialmente, os discentes trazem consigo suas
diferenças socioculturais, a missão da instituição é proporcionar condições de igualdade para sua inserção
profissional e humana.
A QUALIDADE refere-se à igualdade de duas dimensões indissociáveis do conhecimento: a formal ou técnica,
ou seja, a habilidade de manejar meios, instrumentos, procedimentos diante dos desafios do desenvolvimento; e
a política entendida como a capacidade do sujeito de se fazer e de fazer história, portanto, agente de
transformação.
A GESTÃO DEMOCRÁTICA, terceiro princípio descrito, conduz a repensar a estrutura de poder
normalmente criada nas Instituições de Ensino Superior, tendo em vista sua socialização. Torna-se indispensável
à ampla participação de representantes dos diferentes segmentos da instituição e da comunidade, no que se refere
ao pensar pedagógico, administrativo e financeiro.
O princípio da LIBERDADE norteia-se pela ideia de autonomia reflexiva acerca das relações de poder,
engendrada entre o aprender, o ensinar, o pesquisar e o divulgar conhecimentos, compreendidos como produção
coletiva.
Por fim, a VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO que trata do crescente reconhecimento do trabalho,
desenvolvido pelos profissionais da educação, em consonância com a oportunidade de sua formação continuada,
condição necessária e imprescindível para a formação do profissional desejado. Isto está operacionalizado no
plano de qualificação e de carreira do corpo docente da instituição, como se verá mais adiante.
Com base na missão institucional e tendo em vista os princípios citados, é que se construíram os referenciais
que a instituição deve possuir: o referencial ético-político; o referencial epistemológico-educacional e o
referencial técnico.
O REFERENCIAL ÉTICO-POLÍTICO deve refletir-se, como afirma Márcia Maria C. dos Santos “nos
valores e nas atitudes que posicionam a comunidade acadêmica no contexto da sociedade”. Configura-se aí uma
identidade que se manifesta na forma como o ensino é proposto, no tipo de relação entre pessoas e destas com
o conhecimento, ou seja, a forma como são assimilados, por exemplo, as noções de cidadania, os valores
democráticos e sociais que concorrem para a formação de indivíduos críticos, capazes de compreender contextos
histórico-culturais e agirem no sentido de transformá-los. Sendo assim, entre os resultados esperados a partir
deste referencial estão:
I.
II.
III.

o respeito ao outro enquanto cidadão;
o relativismo cultural a partir da convivência com as diferenças;
a busca constante da qualificação institucional através de programas e ações concretas de qualificação
contínua;

IV.

a preponderância da missão e objetivos institucionais sobre os interesses particulares ou de grupos.
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A partir dos REFERENCIAIS EPISTEMOLÓGICO-EDUCACIONAIS, os resultados esperados dizem
respeito à construção de um processo ensino-aprendizagem participativo, onde há espaço para ideias e opiniões
divergentes, pois, estas devem ser discutidas e problematizadas uma vez que se pretende ser uma instituição
democrática. Sendo assim o papel do professor nesse processo, deve ser reflexivo e desafiador perante as
perplexidades dos estudantes, posicionando como parte deste processo. Por outro lado, o estudante será
estimulado a questionar as verdades preestabelecidas, pois ele é co-autor do processo de construção do
conhecimento. Neste sentido, a relação de conhecimento entre professores e estudantes será recíproca, de mútua
compreensão e desafios constantes e não de dominação. A instalação desse processo democrático implicará no
tipo de indivíduo que se pretende formar. Por isso, através dos cursos da instituição, pretende-se formar ao
mesmo tempo o profissional e o cidadão, ou seja, o sujeito que atua na sociedade não apenas de forma produtiva,
mas de forma ativa e participativa. Um sujeito de direitos e de responsabilidades que concorrerá para a
construção de uma sociedade mais justa e relativista.
Por último, o REFERENCIAL TÉCNICO que diz respeito ao uso de recursos e tecnologias que facilitem a
aprendizagem, como por exemplo, o uso inteligente do microcomputador, de procedimentos didáticos
atualizados e participativos, de uma biblioteca com um rico e vasto acervo e a utilização de outros ambientes
educacionais fora do âmbito escolar, como empresas, viagens, museus, congressos, instituições sociais e
comunitárias.
Todos estes referenciais são de extrema importância, pois a responsabilidade sócio-político-econômica da
instituição é muito grande.
A filosofia de trabalho da IES estará voltada para a formação política e ética dos seus estudantes, assumindo o
sujeito como ser social histórico, superando a aprendizagem dogmática e mecânica, buscando uma formação
científica, crítica e criativa, por intermédio de buscas coletivas e da valorização do esforço individual.
Para tanto, determina:

2.8.2.1 Perfil do Egresso
O profissional formado pela FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA - FACITEC
distingue-se, entre outros aspectos relacionados à sua formação profissional específica, por apresentar
conhecimentos, como:
I.

Geografia mundial;

II.

História mundial;

III.

Visão multicultural;

IV.

Compreensão das concepções e princípios científicos;

V.

Comunicação adequada e eficaz;
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Leitura abrangente;
Domínio das habilidades de compreensão e produção textuais;
Pensamento lógico e domínio das habilidades de raciocínio;
Capacidade de pesquisar e de interpretar dados;
Domínio da linguagem informatizada e das tecnologias correspondentes;
Pensamento crítico;
Capacidade de resolver problemas e de lidar com o novo, adaptabilidade e flexibilidade, autodisciplina,
capacidade de atuar em colaboração, conduta ética e capacidade de conviver na diversidade. É possível
estabelecer algumas competências e habilidades para compor um perfil profissional para o egresso da
Instituição, a saber:
1. Metacognição;
2. Comunicação e expressão adequada, objetiva, clara, nos planos interpessoal da geração e
interpretação crítica de documentos e correta do contexto de comunicação no ambiente profissional;
3. Utilização do raciocínio lógico, crítico e analítico na formulação de modelos de relações causais
entre fenômenos e de argumentações, além da análise da realidade profissional;
4. Utilização da compreensão e visão sistêmica na análise de problemas das relações sócio-técnicas do
ambiente profissional e correta seleção de instrumental de intervenção na solução destes problemas
(de forma criativa, flexível, visando objetivos comuns);
5. Capacidade de pesquisar, reelaborar e articular informações de fontes diversas, de forma criativa,
crítica e contextualizada, objetivando a geração de conhecimento;
6. Capacidade de manter-se atualizado e de interpretar corretamente os aspectos legais e éticos
pertinentes ao exercício profissional.

E com base nas competências e habilidades desejadas é possível definir características comuns ao perfil
profissional:
I.

Formação humanística, desenvolvimento de valores de responsabilidade social, justiça, ética
objetivando a correta interpretação do ambiente social nos seus diversos contextos e o aprimoramento
da sociedade;

II.

Liderança;

III.

Empreendedorismo responsável e ético;

IV.

Formação acadêmica interdisciplinar;

V.

Capacidade de análise e ação interdisciplinar;

VI.

Capacidade de atuar efetivamente em equipes.

49

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

2.8.2.2 Metodologias de Ensino Adotadas pelos Cursos
A questão metodológica do ensino está norteada por uma posição teórica assumida ou não explicitamente. A
postura que se pretende, fundamenta-se na interação professor/acadêmico medidos pelo conhecimento científico
e pela realidade histórico-social. Esta postura implica duas funções básicas: a função incentivadora e a função
orientadora.
A FUNÇÃO INCENTIVADORA garante situações que estimulam a participação ativa do acadêmico no ato
de aprender.
A FUNÇÃO ORIENTADORA está relacionada ao processo de aprendizagem do acadêmico, orientando o
estudante para que ele possa construir seu próprio conhecimento.
Na relação professor/acadêmico, o diálogo é fundamental. A partir de questão problematizadora o professor
expõe o que sabe, procurando relacionar com os conhecimentos prévios e experiências dos alunos, buscando
uma síntese que explique ou resolva a situação problema que desencadeou a discussão.
São apresentadas, aos acadêmicos, propostas de atividades desafiadoras que acionem seus esquemas cognitivos.
As situações problematizadoras proporcionarão aos acadêmicos observar, descrever, relatar, dialogar, ler,
escrever, comparar, identificar, diferenciar, analisar, sintetizar, deduzir, concluir, julgar, avaliar, propor e
comparar hipóteses.
Os acadêmicos são incentivados a avaliar o próprio trabalho, praticando, assim a auto avaliação, postura
indispensável à construção do conhecimento.
Os padrões de comportamento e normas de conduta serão propostos por estudantes e professores, a partir do
Regimento Interno da Instituição, de modo a garantir a autodisciplina, e consequentemente, um clima propício
ao desenvolvimento da aprendizagem.
Para concretizar essa proposta, os procedimentos educativos adotados têm a preocupação de possibilitar ao
acadêmico a apreensão dos conteúdos trabalhados na perspectiva da unidade teoria e prática.
Assim, no início de cada período letivo, realiza-se a semana de planejamento, quando serão definidos os
objetivos e os conteúdos a serem trabalhados em todas as disciplinas. Esse processo tem momentos individuais
e coletivos. Os individuais referem-se à sistematização da proposta de trabalho de cada professor. Os momentos
coletivos se caracterizam pela discussão e análise conjunta com vistas ao atendimento da interdisciplinaridade
da integração teoria/prática.
A Interdisciplinaridade, aqui é entendida, como esforço de busca da visão global da realidade, como superação
do pensar simplificado e fragmentado da realidade, como forma de admitir a ótica pluralista das concepções de
ensino e estabelecer o diálogo entre as mesmas e a realidade da Instituição para superar suas limitações.
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No decorrer do semestre, tanto a coordenação do curso, como o colegiado e a orientação pedagógica
acompanharão, sistematicamente, o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem buscando garantir o
cumprimento efetivo dos conteúdos programáticos e a construção do conhecimento dos acadêmicos.
Dentre as práticas pedagógicas que estimulam o desenvolvimento das Metodologias Ativas da Aprendizagem,
destacam-se:

2.8.2.3 Uso de Recursos Tecnológicos
Para desenvolvimento das metodologias ativas a FACITEC dispõe de recursos tecnológicos, como
computadores, internet, softwares, celulares, data show, sistema de som e fones, mídias sociais e aplicativos,
site institucional, sistema Dos Vox, sistema de controle acadêmico, AVA, além de outros, para:
I.
II.

Agilizar a comunicação;
Compartilhar informações por meio de redes sociais, fotos, vídeos;

III.

Desenvolver o conhecimento por meio de salas virtuais;

IV.

Implantar a educação a distância e assim contribuir com a política de universalização do ensino superior;

V.

Promover, de forma remota:
a. Debates, fóruns de discussão e estudos em grupos;
b. Reuniões;
c. Chats;
d. Outras formas de interação para desenvolvimento da aprendizagem.

VI.

Proporcionar à comunidade acadêmica:
a. Lazer e interatividade através de jogos interativos;
b. Recursos para cada pessoa administrar seu próprio conhecimento.
c. Melhores condições de aprendizagem para pessoas com necessidades educacionais especiais.
d. Condições para o estudante acompanhar seu rendimento através de sistemas de controle
acadêmico.

VII.
VIII.

Melhorar o desempenho no desenvolvimento das ações acadêmico-administrativas.
Facilitar o processo ensino-aprendizagem.

Tais TICs possibilitam, ainda:
I.
II.

Execução do projeto pedagógico dos cursos:
Viabilização da acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes e
tutores, quando for o caso;

III.

Acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar;

IV.

Experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso.
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2.8.2.4 Princípios Pedagógicos Integradores
Os princípios pedagógicos integradores são aqueles em que o professor utiliza com o propósito de emancipação
dos educandos e o compromisso em fazer com que estes promovam uma aprendizagem multifacetada em prol
da formação plena dos discentes. Os Princípios Pedagógicos Integradores são entendidos como os meios
didáticos voltados à integração de áreas do saber, disciplinas, conteúdos e dimensões humanas no processoensino aprendizagem.
Vários são os cursos que determinam o Projeto Integrador na sua matriz curricular orientado pelos princípios
éticos-políticos de transformação das condições fragmentadoras do potencial humano no alcance de uma
proposta de ensino humanística e libertadora, conforme determina Paulo Freire.
As Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades de Iniciação Científica e
Extensão, bem como os Estágios são práticas integradoras.

2.8.2.5 Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem
As estratégias pedagógicas adotadas contemplam a priorização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem,
envolvendo:
I.

o estímulo à interação social e à comunicação através de atividades de grupo, grupos de discussão
através de fóruns, utilização de chats e mídias sociais e outros que envolvam cooperação e troca de
ideias;

II.

a interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global e a proposição de situaçõesproblema que estimulem a reflexão e levem os estudantes a analisarem, criticarem, sintetizarem,
julgarem. A interdisciplinaridade também está associada ao desenvolvimento de certos traços da
personalidade, tais como: flexibilidade, confiança, paciência, intuição, pensamento divergente,
capacidade de adaptação, sensibilidade, aprender a agir na diversidade, respeito às demais pessoas
dentre outros, como cita Santomé (1998), traços estes indispensáveis ao futuro profissional;

III.

o desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, que engloba o aprender a ser, aprender a fazer,
aprender a viver juntos e aprender a conhecer;

IV.
V.

o procedimento de autoavaliação como parte integrante do processo ensino-aprendizagem;
o desenvolvimento de mecanismos de articulação e de integração entre os diferentes cursos e do curso
com as redes estabelecidas nas políticas públicas e privadas, buscando-se, assim, integrar as diversas
áreas, possibilitando a construção coletiva do conhecimento, estimulando o acadêmico a aprender a
aprender e a trabalhar de forma compartilhada;
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VI.

a atualização do processo de avaliação interna e externa como processo mediador de transformações
que visem à melhoria da qualidade.

Tais estratégias pedagógicas envolvem métodos, como:

2.8.2.5.1 Sala de Aula Invertida no Apoio às Práticas Pedagógicas para uma Aprendizagem Ativa
O método de sala de aula invertida ou flipped classroom é uma alternativa de ensino em que o estudante é o foco
do processo ensino-aprendizagem. Trata-se de uma metodologia em que o professor prepara antecipadamente
um material de estudo (roteiros, teleaulas, podcasts, entre outros) e o disponibiliza, geralmente via internet, para
a turma.
Os alunos realizam o estudo prévio do conteúdo e se preparam para encontros presenciais de debates, análises e
problematização do tema. Deste modo, propicia-se um ambiente interativo e colaborativo de aprendizagem
baseada em pensamento crítico (TREVELIN; PEREIRA; OLIVEIRA NETO, 2013; SUHR, 2016).

2.8.2.5.2 Ensino Híbrido
O ensino híbrido combina atividades com a presença do professor ou não com o uso de tecnologia, o que
possibilita ao acadêmico que estude sozinho, com o apoio da internet, em sala de aula ou não, seja em grupo ou
com o professor.
Dessa forma, o ensino híbrido abre um espaço para o pensamento crítico, afinal os acadêmicos têm a
oportunidade de compreender os assuntos de maneira mais aprofundada e, ainda, levar questões e curiosidades
para os encontros presenciais para discussão com colegas e professor.

2.8.2.5.3 Laboratório Rotacional
O Laboratório Rotacional faz parte dos modelos de rotação do Ensino Híbrido, em que os acadêmicos revezamse em grupos ou individualmente em tarefas predeterminadas pelo professor durante uma mesma aula ou em
encontros diversos.
No caso do Laboratório Rotacional, o educador planeja duas atividades complementares realizadas
simultaneamente, uma com mediação direta em sala de aula e outra com mediação da tecnologia (e,
eventualmente, do responsável pela informática). Assim, a turma é dividida em 2 grupos que trocam de espaço
após finalizar a tarefa.
O tempo disponibilizado para cada espaço é definido pelo professor. A rotação pode acontecer na mesma aula
ou em aulas diferentes.
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2.8.2.5.4 Aprendizagem Baseada em Projetos
A aprendizagem baseada em projetos (ABP) – em inglês, project based learning, chamada de PBL no Brasil
tem por objetivo fazer com que os acadêmicos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de
desafios.
Sendo assim, o acadêmico envida esforços em busca de soluções possíveis dentro de um contexto específico
indicado pelo professor, seja utilizando a tecnologia ou os diversos recursos disponíveis, o que incentiva a
capacidade de desenvolvimento de um perfil investigativo e crítico perante alguma situação.
Além disso, o professor não expõe toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os acadêmicos possam
buscar os conhecimentos por si mesmos. Porém, é necessário que o professor dê um feedback nos projetos e
mostre quais foram os erros e acertos.

2.8.2.5.5 Aprendizagem Baseada em Problemas
O método da Aprendizagem Baseada em Problemas tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o
aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõe a situações
motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho.
Enquanto a aprendizagem baseada em projetos exige que os alunos coloquem a “mão na massa”, a aprendizagem
baseada em problemas é focada na parte teórica da resolução de casos.

2.8.3 Organização Didático-Pedagógica da Instituição
A organização didático-pedagógica compreende as atividades pedagógicas e as atividades administrativas e
organizacionais da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Janaúba - FACITEC, como segue:

2.8.3.1 Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas
As ações para atendimento às diretrizes pedagógicas apresentam as inovações quanto à flexibilidade curricular,
as oportunidades diferenciadas de integralização curricular, o estágio curricular supervisionado e a incorporação
dos avanços tecnológicos.
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2.8.3.1.1 Inovações quanto à Flexibilidade Curricular
Para o atendimento aos interesses e expectativas dos acadêmicos e às diretrizes curriculares nacionais, busca-se
a flexibilização curricular na organização da oferta dos cursos, adaptação curricular de discentes com
deficiências, de modo que tenham acesso a atividades complementares em sua formação.
Os PPCs buscam garantir flexibilidade curricular por meio de:
I.

Liberdade para modificações no conteúdo programático e bibliografia, definidos a cada semestre a
partir de decisão do NDE, respeitando:
a.

o perfil e foco definidos para cada curso da FACITEC;

b. As dificuldades apresentadas pelos acadêmicos;
c. As necessidades emergentes.
II.

Possibilidades de aprofundamento em áreas de interesse do acadêmico, com oferta de disciplinas
optativas;

III.

Organização e desenvolvimento de atividades que permitam a participação de todos os acadêmicos,
mesmo aqueles que necessitam de atendimento educacional especializado;

IV.

Adoção de metodologias ativas da aprendizagem, as quais respeitam a individualidade e especificidade
de desenvolvimento e apropriação do conhecimento de cada acadêmico;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Utilização de recursos tecnológicos com acesso pleno para todos;
Alinhamento da aprendizagem acadêmica às atuais demandas da sociedade;
Oferta de atividades complementares, eventos artístico-culturais, científico-tecnológicos ou esportivos;
Desenvolvimento de projetos de extensão, iniciação científica e atividades de prática profissional;
Desenvolvimento da autonomia do acadêmico de modo que possa ampliar a visão sobre seu campo
profissional e a formação geral, por meio da construção de um percurso que vai além do cumprimento
da matriz curricular prevista inicialmente no Projeto Pedagógico de Curso.

2.8.3.1.2 Oportunidades Diferenciadas de Integralização Curricular
A integralização de curso implica no cumprimento das unidades curriculares previstas na matriz curricular dos
Projetos Pedagógicos de Cursos, incluindo atividades complementares, disciplinas optativas ou eletivas, e
reconhecimento de saberes e aproveitamento de estudos anteriores.
São oportunidades diferenciadas de integralização curricular por intermédio de atividades independentes ao
longo de cada curso, como:
I.
II.
III.

Atividades complementares, eventos artístico-culturais, científico-tecnológicos ou esportivo;
Unidades curriculares optativas/eletivas:
Projetos de ensino e extensão, iniciação científica;
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IV.
V.
VI.
VII.

Atividades de prática profissional
Cursos realizados em outras áreas afins;
Integração com cursos sequenciais de áreas correlatas;
Aproveitamento de estudos anteriores, por meio de Estudo de Equivalência para validação.

Serão acompanhados, avaliados e homologados pelo coordenador de curso e o NDE e poderão ser integralizados.
A validação consiste no aproveitamento de conteúdos de unidades curriculares nas quais o estudante tenha sido
aprovado, cursadas em outro curso ou instituição, no mesmo nível de ensino. Assim, os estudantes matriculados
em cursos de graduação da FACITEC poderão requerê-la quando cursarem unidades curriculares em:
I.

Outros cursos superiores da FACITEC, não simultâneas e anteriores ao período no qual o acadêmico
está matriculado;

II.
III.

Cursos superiores de outra instituição, anteriormente ao ingresso no curso da FACITEC; e
Cursos superiores em outra instituição com a qual há acordo de mobilidade acadêmica.

2.8.3.1.3 Aproveitamento de Estudos e Competências Desenvolvidas no Trabalho e Outros Meios
As competências anteriormente adquiridas pelos acadêmicos, que estão relacionadas com o perfil de conclusão
de curso, poderão ser avaliadas para aproveitamento de estudos nos termos da legislação vigente.
Poderão ser aproveitados nos cursos, os conhecimentos e experiências adquiridos:
I.

Em disciplinas cursadas em outros cursos de nível similar ao que se pretende realizar o aproveitamento,
obedecendo aos critérios expressos em regulamentação específica;

II.

Em experiências em outros percursos formativos e/ou profissionais, em cursos de educação profissional
de formação inicial e continuada de trabalhadores, no trabalho ou por outros meios informais, mediante
a solicitação do acadêmico e posterior avaliação através de banca examinadora nomeada para tal fim.

A avaliação para aproveitamento de estudos e competências desenvolvidas no trabalho, anteriores adquiridas,
com indicação de eventuais complementações ou dispensas, será de responsabilidade da coordenação e Núcleo
Docente Estruturante - NDE com auxílio de professor especialista da área indicado para analisar o pedido de
aproveitamento de conhecimentos e competências.
O aproveitamento, em qualquer condição, deve ser requerido antes do início do período letivo em tempo hábil
para o deferimento pela direção da instituição e a devida análise e parecer da comissão nomeada para este fim,
com indicação de eventuais complementações.
Nos cursos ofertados pela instituição pode ser adotado, também, o aproveitamento estudos e competências
desenvolvidas no trabalho, para fins de abreviação ou dispensa ou, ainda, de continuidade de estudos em cursos
superiores de graduação, desde que obedeçam às seguintes diretrizes:
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I.

Criteriosa avaliação individual do acadêmico, em cada caso, à luz do perfil profissional de conclusão
do curso no qual se pleiteia o devido aproveitamento de estudos, e nos casos dos cursos tecnológicos,
segundo o que estabelece o art. 41 da LDB:
“Art. 41 O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível
médio, quando registrados, terão validade nacional”.

II.

Não adoção de procedimentos de aproveitamento amplo e irrestrito de estudos ou competências
profissionais obtidas por acadêmicos durante o ensino técnico, seja de nível médio ou outros,
excetuando-se, por óbvio, os casos em que a qualidade da formação obtida por esses estudantes possa
ser comprovadamente, assegurada por meio de aferição individual de conhecimentos profissionais
exigidos tanto pelo mercado de trabalho quanto pelos projetos pedagógicos dos cursos;

III.

Não aproveitamento genérico de competências profissionais obtidas no trabalho, no caso dos cursos
tecnológicos, exceto se essas forem compatíveis com as atividades de planejamento de serviços, projeto
e execução de projetos, específicos da respectiva área profissional, administração e gerenciamento de
recursos e promoção de mudanças tecnológicas – o que deverá ser aferido, também.

IV.

Aproveitamento das experiências adquiridas no trabalho para efeito de estágio supervisionado, quando
previsto nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, desde que atestadas as habilidades e competências do
acadêmico para o exercício profissional, sem prejuízo na formação do perfil profissional.

2.8.3.1.4 Atividades Práticas e Estágio
A finalidade do estágio é aproximar o acadêmico do cotidiano laboral e de situações reais, de forma a possibilitar
vivências inerentes ao exercício ético e responsável da futura profissão e do aprendizado de competências
próprias da atividade profissional.
A FACITEC busca através das atividades práticas e estágios supervisionados:
I.

Proporcionar ao acadêmico oportunidade de desenvolver suas habilidades, analisar situações,
complementar o processo ensino-aprendizagem, por meio da conscientização das deficiências
individuais e incentivar a busca do aprimoramento pessoal e profissional;

II.

Atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, abrindo ao estagiário mais
oportunidades de conhecimento da filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das instituições
empregadoras e da comunidade;
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III.

Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo adequar aquelas de caráter
profissionalizante às constantes inovações tecnológicas, políticas, sociais e econômicas a que estão
sujeitas;

IV.

Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o surgimento de novas
gerações de profissionais empreendedores internos e externos, capazes de adotar modelos de gestão,
métodos e processo inovadores, novas tecnologias e metodologias alternativas;

V.

Promover a integração da FACITEC-INSTITUIÇÕES-COMUNIDADE.

A prática dos convênios é extremamente importante para viabilização das atividades práticas e de estágios e,
neste sentido, já estão sendo estabelecidos convênios com empresas e instituições públicas para garantir uma
gama de disponibilidade de estágios bastante ampla e diversificada, além de atividades práticas associadas aos
grupos de estudos.
A FACITEC, dentro de sua política de aproximação com a comunidade e oferta de serviços nas diversas áreas
que compõe seu universo de atuação, priorizará as parcerias já realizadas e aquelas em negociação.
A forma como os estágios serão desenvolvidos e os regulamentos do estágio estão descritos nos projetos
pedagógicos de cada curso.
Para que o acadêmico possa realizar o estágio, é necessário atender aos seguintes critérios legais:
I.
II.
III.

Matrícula regular e vigente;
Previsão da realização de estágio no PPC do curso;
Existência de Convênio de Estágio entre a FACITEC e a concedente ou intermediação por agente de
integração, caso seja realizado em outra instituição;

IV.
V.
VI.
VII.

Formalização de Termo de Compromisso de Estágio;
Relação direta entre as atividades desenvolvidas no estágio e o curso no qual está matriculado;
Acompanhamento por professor orientador e supervisor com formação ou experiência na área do curso;
Entrega das documentações exigidas no prazo previsto na legislação vigente.

2.8.3.1.5 Desenvolvimento de Materiais Pedagógicos
O desenvolvimento dos materiais pedagógicos prioriza o conhecimento de acordo com o contexto, evitando
simplificar o domínio do conteúdo, enfatizando a construção do conhecimento e não somente a transmissão de
informações. Para tanto, são disponibilizados:
I.
II.
III.

Diretrizes Curriculares Nacionais;
Projeto Pedagógico do Curso;
Ambiente Virtual de Aprendizagem;
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IV.

Biblioteca Online;

V.

Repositório Institucional.

2.8.3.1.6 Incorporação de Avanços Tecnológicos
Os avanços tecnológicos têm melhorado expressivamente a educação superior por proporcionarem inúmeras
possibilidades no processo ensino aprendizagem por meio da adoção de ferramentas tecnológicas pelos
professores em sala de aula, o que permite maior disponibilidade de informações e recursos para os acadêmicos,
tornando o processo educativo mais dinâmico, flexível, eficiente, personalizável, engajador, inclusivo e
inovador.
Tais ferramentas oferecem soluções democráticas para atendimento às demandas da comunidade acadêmica em
vários contextos, inclusive atendimento educacional especializado.
No desenvolvimento das Políticas de Ensino, os cursos utilizarão avanços tecnológicos, como:

1.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA dispõe de:
I.

Sala de Aula Virtual;

II.

Funcionalidades como transmissão áudio/vídeo, transferência de arquivos, mensagens instantâneas,
chat, slides, gravação e reprodução de áudio/vídeo, enquetes e editor de texto compartilhado;

III.

Ferramentas de interação que o estudante pode utilizar para apontar dados relevantes em relação ao
assunto em foco, discussões em grupo, contatos com coordenações e professores e mensagens
individualizadas;

IV.

Acesso ao Sistema de Controle Acadêmico o qual dá acesso aos estudantes ao Plano de Ensino.

Com as diversas ferramentas e meios de informação e comunicação disponíveis, cabe ao professor escolher os
recursos que melhor se adaptam às condições de aprendizagem de seus alunos, devendo entender que, utilizar
as novas tecnologias de informação e comunicação não implica em sucesso no processo de aprendizagem e sim,
que sejam utilizados para que a aprendizagem aconteça de fato num ambiente colaborativo de aprendizagem.

2.

Software de Controle Acadêmico

O software de controle acadêmico, permite realizar diversas operações, como:
I.

Criação, personalização, organização e gestão dos cursos;
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II.

Análise da performance dos acadêmicos, auxiliando os professores, tutores, equipe pedagógica e
administrativa para controle melhor sobre os resultados estratégicos educacionais;

III.

Controle do trabalho docente com ambientes para lançamento de: frequência, notas, plano de ensino,
ata de resultado final;

IV.
V.

Consulta pelo acadêmico ao boletim e histórico;
Vinculação de professores, horários, verificação de avaliações e lançamentos de conteúdo das
disciplinas pelos coordenadores de curso;

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Geração de listas dos acadêmicos matriculados; Diário e Ata de Resultado Final;
Acesso ao Plano de Ensino,
Postagem de avaliações e exercícios para acompanhamento da coordenação e impressão;
Interação dos usuários e gerenciadores do sistema;
Consulta ao acervo e reserva de livros;
Acesso a Midiateca (diapositivos, filmes, livros, jornais, etc.) para consulta ou empréstimo;
Construção, pelo professor, de banco de questões em que é possível manter histórico de questões
para utilizar em avaliações que geram vários gabaritos e vários tipos de provas diferentes para
impressão ou aplicação online;

XIII.

3.

Controle financeiro, gestão de biblioteca, gestão de secretaria, entre outros.

Gamificação

É uma estratégia inovadora que utiliza jogos para motivar os acadêmicos por meio de atividades lúdicas que
despertam a atenção mesmo daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem.

4.

Educação a Distância

A modalidade de Educação a Distância proporciona:
I.
II.
III.

Mais acessibilidade;
Flexibilidade no horário de estudo e no ritmo de estudo;
Acessibilidade a conteúdos educacionais a qualquer horário e de qualquer local, estudando até mesmo
no próprio celular, o que facilita a vida de quem tem dificuldades com o tempo;

IV.

Exige mais autonomia dos acadêmicos o que torna o sujeito mais ativo no processo ensino
aprendizagem.

Sendo assim, os cursos poderão ofertar até 40% da carga horária das Unidades Curriculares na modalidade de
educação a distância, considerando as especificidades de cada curso e conteúdo, conforme determina a legislação
vigente.
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5.

Aplicativos e Mídias Sociais

São vários os aplicativos que poderão ser utilizados no processo ensino aprendizagem, no entanto em se tratando
de informações institucionais e do curso utilizar-se-á redes sociais, como:
I.

Facebook;

II.

Instagram;

III.

Twitter;

IV.

Whatsapp.

Também, poderá ser utilizado um serviço de comunicação, desenvolvido pela Google, o Google Meet, que
permite:
I.
II.
III.

6.

Interação entre 2 ou mais pessoas por videoconferência;
Execução de aulas remotas;
Realização de reuniões e chats.

Sistema DOSVOX (Acessibilidade)

Para atendimento especializado os cursos poderão adotar o sistema computacional baseado no uso intensivo de
síntese de voz que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores, que é o DOSVOX.

2.8.3.1.7 Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares, obrigatórios, com comprovação por todos os
acadêmicos regularmente matriculados no curso, podendo ser desenvolvidas em:
I.
II.

Atividades de ensino;
Atividades de pesquisa;

III.

Atividades de extensão e cultura;

IV.

Atividades de representação estudantil.

As Atividades Complementares não são cumpridas com um só tipo de atividade. O número máximo de horas
que podem ser alocadas a cada tipo de atividades deve estar de acordo com o Manual das Atividades
Complementares de cada curso.
Não são consideradas atividades complementares:
I.

As atividades desenvolvidas antes do ingresso no curso ou ocorridas durante períodos de
tratamento especial ou trancamento do curso;

II.
III.

As atividades profissionais desenvolvidas pelos acadêmicos;
As disciplinas eletivas, por integrarem a matriz curricular do curso;
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IV.

O estágio curricular obrigatório por integrar a grade curricular do curso.

As atividades complementares consideram:
I.
II.

Carga horária determinada pelas DCNs e caso contrário a mesma será de 200 horas.
A diversidade de atividades e de formas de aproveitamento.

III.

Aderência à formação geral e específica do discente, constante no PPC.

IV.

Existência de mecanismos comprovadamente exitosos ou inovadores na sua regulação, gestão e
aproveitamento.

2.8.3.2 Inovações Consideradas Significativas
Consideram-se inovações significativas na organização didático-pedagógica dos cursos da FACITEC:
I.

O perfil profissional, definido de forma a aliar qualificação em consonância com as exigências do mundo
contemporâneo e maior especialização na área de escolha do aluno; além disso, propõe-se a integração
do profissional com a realidade da região norte mineira, suas características e carências, a fim de que se
formem com real aptidão para contribuir no desenvolvimento social e econômico e aumento da
qualidade de vida nesta região e;

II.

a inter-relação com outras instituições que darão oportunidade de experiências vivenciais, ainda dentro
do âmbito das disciplinas cursadas, reduzindo o tempo em sala de aula, proporcionando opções
profissionais mais conscientes e condizentes com demandas reais;

III.

Inovações tanto tecnológicas quanto de ideias que contribuam para a formação do profissional.

2.8.3.3 Avaliação do Planejamento e Execução do Trabalho Docente
O trabalho docente será orientado e acompanhado pela coordenação do curso, juntamente com a coordenação
pedagógica e diretoria acadêmica, com auxílio do sistema de controle acadêmico.
O planejamento do trabalho docente (Plano de Ensino) é lançado pelo professor no Sistema de Controle
Acadêmico o qual depois de avaliado, pela coordenação do curso, é validado e liberado o acesso do professor
no seu ambiente (webprofessor).
O acompanhamento da execução do trabalho docente é acompanhado pela coordenação de curso e diretoria
pedagógica com monitoramento através de Tecnologias da Informação e Comunicação para avaliar:
I. Cumprimento do Plano de Ensino;
II. Lançamento da frequência dos acadêmicos;
III. Lançamento do cronograma das atividades a serem desenvolvidas nas disciplinas;
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IV. Desenvolvimento dos conteúdos conforme planejamento lançado pelo professor;
V. Lançamento das avaliações da aprendizagem conforme calendário Acadêmico e Cronograma de
Provas (Exames bimestrais e finais);
VI. Lançamento das atividades avaliativas;
VII. Lançamento das notas dos acadêmicos;
VIII. Fechamento da Ata de Resultado Final;
IX. Fechamento do Diário de Classe.

2.8.4.4 Acompanhamento do Trabalho Docente
O acompanhamento do trabalho docente é realizado por meio da coordenação do curso e Diretoria Pedagógica.

2.8.4.5 Parâmetros para Seleção de Conteúdos e Elaboração dos Currículos
Os conteúdos atinentes a cada área temática atendem às grandes transformações da profissão gerada por cada
curso e às necessidades da população de acordo com o perfil regional e são estruturados a partir das necessidades
para o desenvolvimento das habilidades e competências inerentes ao perfil esperado para o egresso de cada
curso.
São parâmetros para seleção de conteúdos e elaboração dos currículos:
I. Diretrizes Curriculares Nacionais;
II. Características Regionais;
III. Tendências e Exigências Mercadológicas;
IV. Orientações dos conselhos e sindicatos/associações de classe;
V. Estudos realizados pelo NDE;
VI. Perfil do Egresso;
Os conteúdos selecionados são organizados em áreas temáticas, constando de disciplinas obrigatórias que
compõem o Núcleo Comum do curso, além de Disciplinas Optativas e Atividades Complementares.
Além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao longo do curso, são incluídos no currículo dos cursos
de graduação:
I. Estágio Curricular Supervisionado e o Estágio Profissional pertinente a cada curso, a ser desenvolvido
de acordo com a legislação pertinente para desenvolvimento das habilidades;
II. Trabalho de conclusão do curso para incentivo à pesquisa;
III. Optativas para aprofundamento em área de interesse do/a acadêmico/a;
IV. Atividades Complementares.
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2.8.4 Políticas de Ensino de Graduação
Toda a política de ensino da FACITEC baseia-se no compromisso com a qualidade da educação por ela ofertada.
Neste sentido, não poupa esforços na contratação de profissionais qualificados, experientes e competentes, bem
como na aplicação de metodologias e recursos que possibilitem uma melhor aprendizagem e na manutenção de
uma infraestrutura necessária e compatível com a demanda dos cursos por ela ofertados.
Nos subitens a seguir podem ser encontrados detalhamento sobre os objetivos, estratégias e ações voltadas
especificamente para a área de ensino.

2.8.4.1 Diretrizes e Princípios Pedagógicos para a Concepção dos PPCs
O Projeto Político-Pedagógico dos Cursos é o documento mestre que contém o conjunto de diretrizes que
expressam e orientam a prática pedagógica do curso.
Não se restringe à mera organização curricular, mas, e principalmente, explicita o posicionamento institucional
ante a realidade e o desenvolvimento da área de conhecimento do curso, em relação aos dispositivos legais, às
condições institucionais, os avanços teóricos - metodológicos, e institui os propósitos na perspectiva de se
consolidar como uma Instituição de Ensino Superior de qualidade.

2.8.4.2 Funções dos PPCs
O PPC, como documento norteador dos Cursos, deve ter as seguintes funções:
I.

FUNÇÃO ARTICULADORA, por meio da qual integra as ações de formação com os demais cursos a
ser ofertados pela FACITEC. A função articuladora também se faz presente quando docentes, discentes
e gestão acadêmica podem expressar e orientar a prática pedagógica do curso;

II.

FUNÇÃO IDENTIFICADORA, à medida que possibilita a definição da identidade do curso, o perfil do
egresso que se pretende formar, suas particularidades e peculiaridades;

III.

FUNÇÃO DE RETROALIMENTAÇÃO, que permite a avaliação intrínseca do próprio curso, bem
como fonte de dados para uma possível avaliação institucional e sua atualização processual frente às
demandas da realidade brasileira;

IV.

FUNÇÃO POLÍTICA coloca a educação como fator central no permanente movimento de
questionamento da realidade. Esta função compreende a ética como princípio balizador das ações de
desconstrução e reconstrução de valores, e prática socialmente aceita, na medida em que possibilita a
formação de profissionais capazes de oferecer alternativas aos problemas da sociedade; e que atendam
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às demandas do avanço científico e tecnológico. A função política do projeto pedagógico se justifica,
também, por explicitar que tipo de cidadania, de progresso e desenvolvimento interessa à sociedade;
V.

FUNÇÃO PROATIVA, ou seja, uma proposta de melhoria, de revitalização do curso, que deriva de um
processo de compreensão e reinterpretação da realidade, de maneira que possibilite a antecipação de
mudanças que possam ocorrer no curso, para atender as demandas da sociedade.

2.8.4.3 Concepção de Formação Profissional
Os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de graduação ressaltam o compromisso de articular o ensino a
extensão e a pesquisa, a partir de uma concepção de formação profissional que busca:
I.
II.

a sólida formação teórica;
o trabalho coletivo interdisciplinar;

III.

a unidade entre teoria prática;

IV.

o compromisso social e ético do profissional;

V.
VI.

a superação das injustiças sociais, da exclusão e da descriminação social;
a busca de uma sociedade mais humana e solidária.

Para tanto, deverá:
I.

Estar pautado em um processo permanente de avaliação institucional, intrinsecamente conjugada com
os interesses postos pela sociedade.

II.

Integrar o ensino à extensão e pesquisa;

III.

Ter qualidade no processo educacional em todos os seus aspectos;

IV.

Sofrer atualização permanente com vistas à formação de profissionais competentes, comprometidos
com a ética, com o desenvolvimento humano, com a integração social, com a inovação, com a qualidade
e excelência de serviços educacionais;

V.

Definir o perfil profissional de forma a aliar qualificação em consonância com as exigências do mundo
contemporâneo e maior especialização na área de escolha do acadêmico;

VI.

Propor a integração do profissional com a realidade da região norte mineira, suas características e
carências, a fim de que se formem com real aptidão para contribuir com o desenvolvimento social e
econômico e aumento da qualidade de vida nesta região e;

VII.

Propor inter-relação com outras instituições para oportunidade de experiências vivenciais, reduzindo o
tempo em sala de aula;

VIII.

Incorporar inovações tanto tecnológicas quanto de ideias que contribuam para a formação do
profissional, e desenvolver meios e condições para adotá-las.
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2.8.4.4 Métodos e Técnicas Didático-Pedagógicas
Os métodos e técnicas didático-pedagógicas a serem adotados pelos cursos devem proporcionar ao acadêmico:
I.

Autonomia de espírito para formular soluções e responsabilidade pelo rigor de seus próprios
argumentos.

II.

Formação de um sujeito ativo da própria aprendizagem, agente transformador que está constantemente
interagindo com o meio do qual faz parte, analisando e buscando compreender a realidade em que está
inserido, construtor do seu conhecimento e na medida em que interage com o seu objeto, vai
desenvolvendo sua capacidade de criar para si novos esquemas de pensamento;

III.

Atribuição de sentido prático às aprendizagens ocorridas;

IV.

Associação do pensamento reflexivo, espírito científico e a criação cultural à consciência do seu papel
na sociedade.

V.

Desenvolvimento de ações pautadas na ética, na formação da cidadania, na efetivação dos direitos
humanos.

No desenvolvimento de métodos e técnicas didático-pedagógicas o professor deve agir como:
I.
II.

Interlocutor;
Mediador;

III.

Guia que, por sua maior experiência, aponta os rumos que o acadêmico pode perseguir.

IV.

Efetivo educador, explicitando suas próprias inseguranças intelectuais, o caráter problemático,
contingente, histórico e arbitrário da ciência que se propôs a ensinar.

Para tanto, cabe ao professor:
I.

Criar ambientes cooperativos e propícios ao diálogo, em que a qualidade das relações tenha lugar
importante nos processos de ensino e de aprendizagem;

II.

Criar situações problematizadoras, que estimulem o acadêmico a elaborar e re-elaborar atitudes e o saber
intencional e sistematizado de forma significativa.

III.

Proporcionar atividades criativas e dinâmicas, partindo sempre das experiências e vivências do
acadêmico para fornecer informações que o ajude a ampliar redes de significados.

IV.
V.

Conhecer o nível de desenvolvimento de seus acadêmicos;
Deter o conhecimento exigido pelo conteúdo que pretende ensinar.

Sendo assim, entendemos que o educador precisa ter sempre presente a ideia de que o conhecimento não é algo
pronto e acabado, mas algo em constante movimento e transformação. Essa percepção irá orientar a sua maneira
de trabalhar os conteúdos, não os apresentando de forma fechada.
A influência da formação acadêmica, no percurso profissional do indivíduo, exige dos cursos:
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I.

Concessão de sólida formação técnico-científica básica, com a apresentação eficiente das matérias
imprescindíveis ao exercício técnico-profissional;

II.

Formação dos futuros profissionais não simplesmente como meros técnicos, e sim com formação,
também, alicerçada na criticidade, coerência e questionamentos como forma de preparar os cidadãos
para o mercado de trabalho atual;

III.

Emancipação do acadêmico que, ao tempo em que apreenda os conteúdos, busca o conhecimento por
meio da pesquisa, da extensão e da produção autônoma do conhecimento se tornando intelectualmente
independente.

2.8.4.5 Interdisciplinaridade
Os conteúdos e as atividades práticas serão desenvolvidos de forma comprometida com a interdisciplinaridade
presente no plano curricular, com participação de todas as disciplinas trabalhadas no semestre e apresentação
dos conhecimentos adquiridos com mediação dos professores, envolvendo momento de palestra, mesa redonda
e debate com discussão dos resultados e, também com o desenvolvimento do espírito científico para a formação
de sujeitos autônomos e cidadãos.
As atividades promovidas para execução do currículo envolverão:
I.

Práticas laboratoriais para desenvolvimento do espírito investigativo, através de aplicação do
conhecimento adquirido para avaliação do resultado e da pesquisa com busca de alternativas para os
problemas que envolvem a profissão, conforme exigência curricular;

II.
III.

Desenvolvimento dos conteúdos propostos na matriz curricular;
Práticas profissionais com período de observação do fazer e, posteriormente, com o fazer propriamente
dito, através dos estágios supervisionados;

IV.
V.

Práticas de Responsabilidade Social com desenvolvimento de projetos de extensão;
Atividades complementares para ampliação dos conhecimentos adquiridos através da oferta de
atividades científico-culturais e do reconhecimento da participação do acadêmico em outras
desenvolvidas por outras instituições reconhecidas.

2.8.4.6 Avaliação do Processo Ensino Aprendizagem
As atividades de avaliação respeitam as determinações regimentais, legislação vigente e políticas institucionais.
A instituição criou um Núcleo de Processos Avaliativos (NAP) onde todas as avaliações passam pelo crivo de
uma comissão indicada pela diretoria acadêmica, que tem como principal função avaliar as atividades de
avaliação programadas semestralmente. Compete aos professores de cada disciplina a definição dos meios que
usarão para verificação do aproveitamento dos alunos, tendo em vista as discussões realizadas nas reuniões de
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planejamento ou do colegiado, bem como seus respectivos julgamentos e distribuição dos pontos, o que não
poderá se dar em apenas uma avaliação com valor total do semestre.
As atividades de avaliação são o máximo possível diversificadas como forma de proporcionar oportunidades
justas para todos.
As atividades de avaliação do aprendizado são contínuas, feitas ao longo do desenvolvimento do processo
formativo. Serão exigidas por disciplina/semestre, incidindo sobre o aproveitamento nos estudos.
Para efeito de atividades avaliativas são considerados:
I.
II.

Exercícios em grupo;
Provas: escritas, orais, em duplas, em grupo;

III.

Participação em seminários;

IV.

Elaboração e defesa de projetos;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Relatórios de atividades;
Atividades dos alunos;
TCC;
Trabalhos de campo;
Debates;
Produção de textos.

Os professores deverão observar como critérios ou formas de avaliação:
I.
II.

A expressão do conhecimento na área de formação;
A construção de conhecimento ativa e colaborativa entre os alunos;

III.

A criatividade;

IV.

A compreensão das relações entre conceitos e pressupostos das áreas afins do conhecimento;

V.

A expressão do raciocínio metodológico próprio da área de conhecimento.

A aferição do aproveitamento em cada disciplina será feita através do acompanhamento contínuo do aluno com
auxílio do Sistema de Controle Acadêmico, Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica.
Os resultados do aproveitamento do acadêmico nas atividades acadêmicas, serão expressos por meio de pontos
numéricos de 0 (zero) a 100 (cem), no semestre, observados os seguintes critérios:
I.
II.
III.

Estará aprovado na disciplina o acadêmico que obtiver nota de avaliação igual ou superior a 60 pontos;
Estará reprovado, automaticamente, o acadêmico que obtiver nota inferior a 50 pontos na disciplina;
Estará em Exame Final, o acadêmico que obtiver de 50 a 59 que constitui de prova escrita no valor de
100 pontos;

68

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

IV.

Estará aprovado no Exame Final o acadêmico que, somado o resultado obtido no semestre letivo ao da
prova final, obtenha uma média aritmética mínima de 60 pontos;

V.

Estará em Exame de 2ª Época o acadêmico que não alcançar no exame final a média prevista para
aprovação a qual será realizada no início do período letivo subsequente, com valor total de 100 pontos.
Para o exame de 2ª época será anulado o resultado obtido na prova final, retomando o resultado obtido
no ano letivo que, somado à nota do exame de 2ª época, deverá resultar numa média aritmética mínima
de 60 pontos para aprovação.

VI.

Admite-se o prosseguimento ao período seguinte o acadêmico que foi aprovado com dependência em
até 2(duas) disciplinas do período anterior. O aluno em dependência em três ou mais disciplinas deverá
matricular-se no período subsequente para cursar apenas as disciplinas de que dependa, salvo se as
mesmas não estiverem sendo oferecidas pela instituição, caso em que o aluno poderá prosseguir estudos,
cursando prioritariamente as disciplinas de reprovação tão logo sejam oferecidas.

VII.

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, que corresponde a um artigo a título de iniciação científica,
será obrigatório para todos os graduandos como requisito para conclusão do curso e obtenção da
titulação. A defesa será feita perante uma banca composta por três professores do corpo docente,
incluindo o orientador e corresponderá, assim como as disciplinas, a 100 (cem) pontos. O acadêmico
apresentar algum artigo na área de conhecimento do seu curso em Congresso Internacional, estará
dispensado do TCC e terá sua nota lançada de acordo com regras estabelecidas pelo Núcleo Docente
Estruturante.

2.8.4.7 Ações Exitosas e/ou Inovadoras
A FACITEC considera que vem desenvolvendo ações com muito sucesso no âmbito das políticas para o ensino,
como:
I.
II.
III.

Implantação do Núcleo de Avaliação;
Adoção das Metodologias Ativas da Aprendizagem;
Investimento em tecnologias como:
a. Modernização do seu parque tecnológico;
b. Ampliação do alcance da internet cobrindo toda a área da faculdade com sistema wi fi com
velocidade que permite aos usuários conexões simultâneas;
c. Softwares Dos Vox para atendimento especializado;
d. Aplicativos que permitem aos usuários interações entre professores, acadêmicos e técnicosadministrativos;
e. Ampliações das redes sociais para acesso da comunidade acadêmica a todas às informações
necessárias para melhor conhecimento das políticas institucionais;
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f.

Ampliação e melhoria do sistema multimídia utilizado nas salas de aula, auditório e
laboratórios;

g. Aumento das funcionalidades do Sistema de Controle Acadêmico proporcionando mais
segurança das informações e acessos acadêmicos;
h. Disponibilização do Google Meet que permite execução de aulas remotas, reuniões e chats.

2.8.5 Políticas de Extensão
No que se refere a extensão da FACITEC, a mesma está embasada na Constituição Federal de 1988; na Lei
9.394/1996, artigo 43, inciso VII; no Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho
de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta 12, estratégia 12.7, que prevê assegurar a destinação de,
no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos
de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; na
Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014; neste Plano de Desenvolvimento
Institucional (2019-2023) que prevê as políticas de extensão.
A Extensão na Educação Superior Brasileira, segundo a Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 é a atividade
que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a FACITEC
e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação
permanente com o ensino e a pesquisa.
Tendo em vista as determinações da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a Coordenação de Pesquisa,
Pós-Graduação e Extensão – COOPEX da FACITEC, determina:

2.8.5.1 Funcionamento, Diretrizes e Concepções da Extensão
2.8.5.1.1 Funcionamento da Extensão
As atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular
estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos.

2.8.5.1.2 Concepções e Práticas das Diretrizes
Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão:
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I.

a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos,
da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social;

II.

a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, que, de
modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à matriz curricular;

III.

a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da sociedade, a partir da
construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras atividades acadêmicas e sociais;

IV.

a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico único, interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico e tecnológico;

V.

a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como cidadão crítico e
responsável;

VI.

o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da sociedade brasileira
e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade;

VII.

a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social da faculdade com todas as áreas, em
especial, as de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde,
tecnologia e produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação
ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena;

VIII.
IX.

a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;
o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao enfrentamento das questões
da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento econômico, social e cultural;

X.

o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada estabelecimento superior de
educação;

XI.

a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, voltados para o
desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira.

(Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018)

Para tanto, no desenvolvimento das atividades de extensão a FACITEC adota:

2.8.5.1.3 Extensão como Interação Dialógica e Atividade Social
Nesta concepção, a extensão desenvolve:
I.
II.

Programas e projetos com participação da sociedade para:
Troca de conhecimentos, participação e contato com as questões complexas contemporâneas presentes
no contexto social;

III.

Formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos;

IV.

Aplicação dos conhecimentos construídos, via atividades sociais;

V.

Articulação entre ensino/extensão/pesquisa;
71

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

VI.
XII.

Formação integral do estudante como cidadão crítico e responsável.
Diálogo construtivo e transformador com os demais setores da sociedade, respeitando e promovendo a
interculturalidade.

2.8.5.1.4 Extensão como Preparação para o Mercado de Trabalho
Nesta concepção, a extensão desenvolve:
I.

Intercâmbio com instituições educacionais, em todos os níveis de ensino e com demais agências de
educação formal e não-formal, oportunizando necessário contato com sua realidade profissional;

II.

Ações que expressam o compromisso social da faculdade com todas as áreas, em especial, as de
comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e
produção, e trabalho, em consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental,
educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena;

III.

Visitas Técnicas;

IV.

Reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa;

XIII.

Atuação na contribuição ao enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do
desenvolvimento econômico, social e cultural e na construção de conhecimentos, atualizados e
coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira.

2.8.5.1.5 Extensão como Prestação de Serviços
Nesta concepção, a extensão desenvolve:
I.

Institui atividades de atendimento à população integradas aos ambientes de prática das Unidades
Curriculares dos cursos;

II.

Capacitação de mão-de-obra, como forma de auxiliar na transformação da realidade local.

2.8.5.2 Modalidades de Extensão
São consideradas atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às
instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos da Resolução nº
7, de 18 de dezembro de 2018, e conforme normas institucionais próprias.
As atividades extensionistas na FACITEC se inserem nas seguintes modalidades:
I.
II.
III.

Programas;
Projetos;
Cursos e oficinas;
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IV.
V.

Eventos;
Prestação de serviços.

2.8.5.2.1 Programas e Projetos de Desenvolvimento Profissional, Comunitário e Formação Cidadã
A extensão nesta modalidade:
I.
II.

Sintoniza o curso com a dinâmica do mercado de trabalho e com as inovações emergentes;
Oferece campo para realização de projetos na aplicação de conhecimentos e/ou experimentação de
novas metodologias e abordagens inovadoras que auxiliam no desenvolvimento da comunidade em que
está inserida a faculdade.

III.

Promove ações, como:
a. Interação com a Sociedade, por meio de ações sistematizadas e institucionalizadas;
b. Ações de responsabilidade social;
c. Ações de desenvolvimento sustentável;
d. Ações de integração entre o ensino, pesquisa e extensão e a interdisciplinaridade;
e. Visitas Técnicas;
f.

Intercâmbios com a finalidade de proporcionar condições aos acadêmicos de conhecerem
novas realidades, com troca de experiências e aumento dos conhecimentos.

IV.

Estimula ações para a formação dos futuros profissionais socialmente integrados e empreendedores
comprometidos com o desenvolvimento do país.

2.8.5.2.2 Cursos e Oficinas
A oferta de cursos e oficinas é uma atividade de extensão para:
I.
II.

Atualização científica;
Formação complementar superior;

III.

Aperfeiçoamento profissional;

IV.

Ampliação cultural;

V.
VI.

Experimentação de técnicas;
Especialização e correlatos que possam constituir instrumentos para maior acesso ao conhecimento
existente e a tendências reais.

2.8.5.2.3 Eventos - Culturais, Científicos ou de Outros Tipos
Os eventos, nesta modalidade, têm como finalidades:
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I.
II.
III.

Incentivo a contatos interpessoais;
Abertura de trânsito de conhecimentos entre academia, comunidade e mercado;
Criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens científicos,
culturais, artísticos, esportivos, ou tecnológicos desenvolvidos pelo curso.

2.8.5.2.4 Prestação de Serviços de Atendimento à População.
A prestação de serviços de atendimento à população, se desenvolve por meio de:
I.

Oferta de serviço técnico especializado, oferecido pela Faculdade à comunidade externa caracterizado
por sua finalidade pública e social, por meio de:
a. Clínicas-escolas;
b. Laboratórios da instituição;
c. Núcleos de Práticas.

II.

Assessorias e consultorias - Como atividades que auxiliam pessoas, grupos ou organizações a utilizar
mais e melhor o conhecimento existente, renovável e disponível em situações mercadológicas reais.

2.8.5.3 Sistema de Registro e Divulgação
O registro das ações de extensão tem como finalidade proporcionar maior visibilidade, e maior agilidade na
divulgação de informações.
As atividades de extensão serão registradas por meio dos seguintes instrumentos:
I.

Sistema de Controle Acadêmico;

II.

Portfólio;

III.

Relatórios;

IV.

Banco de dados online;

As atividades de extensão serão divulgadas por meio dos seguintes instrumentos:
I.

Cartilhas;

II.

Revistas;

III.

Anais;

IV.

Boletins;

V.

Home page e outros.
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2.8.5.4 Sistema de Avaliação
As atividades de extensão serão avaliadas por meio de:
I.
II.
III.

Autoavaliação institucional pela Comissão Própria de Avaliação – CPA;
Avaliação pelos Professores;
Avaliação pela Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX.

A extensão dos cursos da FACITEC, portanto, deve ser entendida como um processo institucionalizado,
interprofissional e interdisciplinar, integrado ao ensino e à pesquisa, como fator de desenvolvimento regional,
com programas de referência nas áreas estratégicas de comunicação social, cultura, desenvolvimento científico
e tecnológico, direitos humanos e integração política, educação e cidadania, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável, qualidade de vida e trabalho e inclusão social.

2.8.6 Políticas de Incentivo para a Pesquisa
Em relação as práticas de incentivo à pesquisa, os cursos terão como preocupação contribuir para a produção e
reconstrução do conhecimento científico abrangendo as diferentes áreas de cada curso. Logo, a política de
incentivo a pesquisa terá como pressuposto a concepção de pesquisa acadêmica como um "princípio educativo
e científico" que deverá partir e estar em permanente diálogo com a realidade para assegurar a qualidade
educativa do projeto pedagógico em ação.
Pesquisar é realizar um processo de "investigação metódica e sistemática" sobre aspectos específicos da
realidade que se relacionam entre si e com os outros campos, o que possibilita a construção de uma síntese
provisória de uma rica totalidade. Neste sentido, o conhecimento se constrói tanto pela vida dedutiva, quanto
indutiva. O essencial é ter a clareza de que é preciso captar o fenômeno, desmistificá-lo e construir a essência,
não como verdade pronta e acabada, mas como conhecimento possível (expressão de pensar e agir num tempo
e espaço determinados). Esse caminho requer domínio técnico e metodológico no tratamento com o objetivo de
investigação e deve ser rigoroso, dinâmico e reflexivo.
A pesquisa e a produção científica nos cursos devem buscar a ampliação da produção do saber sobre a veiculação
dos conhecimentos a serviço da comunidade como forma de assegurar a análise e a compreensão e intervenção
na realidade enquanto suporte básico para uma formação profissional conectada com os problemas que emergem
dessa realidade e às demandas do progresso científico e tecnológico. Essas atividades estarão diretamente
comprometidas com a melhoria do ensino de graduação que se realizará nas diferentes áreas do conhecimento.
Os processos de incentivo a pesquisa e desenvolvimento artístico cultural deve envolver ações, como:
I.

Oferta de Unidade Curricular que proporciona suporte técnico para os alunos, como Metodologia
Científica;
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II.

Desenvolvimento de Projetos Integradores com apresentações em eventos científicos;

III.

Oferta de Trabalhos de Conclusão de Curso;

IV.

Realização de eventos científicos sistemáticos;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Implantação de Programa de Iniciação Científica;
Implantação de Grupos de Pesquisa;
Criação de ANAIS e Revista Científica.
Contratação de professores doutores como forma de incentivo à Iniciação Científica.
Realização de Cafés Culturais.

2.8.6.1 Linhas de Pesquisa
No caso dos projetos de pesquisa terão como prioridade o núcleo temático da área da Saúde, Ciências Sociais
Aplicadas e Desenvolvimento Ambiental. A tentativa é a integração de cursos numa mesma preocupação de
soluções para os problemas de existência e integração homem/meio.
Nessa perspectiva serão resgatados aportes teóricos das diferentes áreas do conhecimento de cada curso, da
própria realidade socioeconômica para que haja um fortalecimento do ensino de graduação.

2.8.6.2 Iniciação Científica
Os cursos da Faculdade buscam privilegiar a unidade dialética ensino/pesquisa/ extensão de forma articulada e
com igual relevância acadêmica. Nesse sentido, essa construção deverá processar-se como atividade de iniciação
científica a ser desenvolvida pelos professores e alunos no contexto das disciplinas curriculares constitutivas do
curso. É um processo de exercício da investigação, da pesquisa, do olhar interessado para a realidade que os
circundam e nesse intercâmbio aprendem e ensinam professores e alunos.
Para a concretização dessa dinâmica de trabalho, exerce papel fundamental, a disciplina Metodologia Científica
que tem como funções, nos cursos de Graduação:
I.

Inserir o estudante no processo de pesquisa e ser atividade fomentadora da produção de novos
conhecimentos já sistematizados e trabalhados em sala de aula;

II.

Incentivar o aluno a estudar sistematicamente, conhecer os métodos de pesquisa e saber como estes se
inserem num processo de investigação, como realizar um levantamento bibliográfico, citações e
elaboração de projetos e relatórios de pesquisa.

A iniciação científica no âmbito da graduação é um investimento que visa à formação de futuros pesquisadores.
Consiste, portanto, num empreendimento que busca antecipar e melhorar a preparação de quadros para a
pesquisa.
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O professor orientador é a pessoa que, ao interagir com o graduando, faz a mediação de um complexo processo
de criação. Ele não treina o aluno apenas, posto que pesquisar não é somente dominar técnicas. A aprendizagem
das atividades de pesquisa não é, portanto, um resultado imediato do domínio de técnicas e informações; é uma
consequência mediada pelas ações do orientador.
Todos os componentes curriculares são instigadores da iniciação científica, ao tempo em que se articulam ao
encaminhamento das atividades de ensino com pesquisa.
Os cursos da Faculdade incentivam o desenvolvimento da pesquisa por meio de:
I.

Atribuição de horas/aula aos professores pesquisadores para realização dos projetos aprovados
institucionalmente;

II.

Formação de grupos de estudos interdisciplinares sob a Coordenação de professores doutores que se
reunirão em seminários de pesquisa, simpósios, apresentação de painéis e conferências na Instituição e
fora dela.

A pesquisa com esta característica, desenvolvida nos cursos não significa um aligeiramento da sua significação,
já que articulada organicamente ao ensino e apresentada como atividade - meio, servirá como embasamento e
preparação fundamental para os iniciantes na pesquisa.
A inter-relação desses estudos do ponto de vista teórico-prático deve suscitar também as temáticas a serem
aprofundadas em dissertações de mestrado e teses de doutorado.
A Faculdade entende que unir ensino, pesquisa e extensão significa caminhar para que a educação seja realmente
integrada, envolvendo docentes e discentes numa criação e reelaboração do conhecimento, com intuito de que a
realidade seja apreendida e não somente reproduzida. Dessa forma, a Instituição busca vincular cada vez mais
suas ações às necessidades da comunidade, permitindo que as mesmas sejam realmente relevantes a esta
sociedade, bem como promovendo o fortalecimento do ensino através de um processo de ação/reflexão/ação.
É através de um trabalho coletivo e participativo de toda a comunidade acadêmica, do envolvimento de todos
os segmentos na execução, avaliação, reelaboração e encaminhamento das ações educativas que se pretende
desenvolver a consciência de cada um frente à sua liberdade de ensinar e aprender, assumindo, com
responsabilidade e comprometimento, o seu papel dentro do grupo.
As linhas de ação preconizadas pela Faculdade na busca da qualidade são:
I.

Organização e integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;

II.

A avaliação permanente das ações efetivas e adequadas do curso ás necessidades regionais e locais;

III.

Valorização dos recursos humanos, oportunizando o aprimoramento da equipe e o progresso na
carreira docente;
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IV.

Aquisição de acervos bibliográficos, laboratórios, multimeios de forma a atender às necessidades
pedagógicas do curso;

V.

Revisão permanente e atualização dos conteúdos programáticos e metodologia, reelaborando-se
frente ao progresso das ciências, às necessidades dos alunos e às exigências oriundas dos problemas
sociais, políticos, econômicos, tecnológicos e culturais da sociedade;

VI.

Avaliação permanente do curso como forma de corrigir distorções, tendo em vista a melhoria do
processo de ensinar e aprender.

O envolvimento do discente no processo de iniciação à pesquisa cientifica na IES, se alicerçará em três diretrizes
básicas:
I.

Completar a formação no curso especifico do aluno interessado, através da sua capacitação, engajado
num trabalho de relevância social;

II.

Acrescentar valor agregado institucional, através do desenvolvimento de novos conceitos e/ou obtenção
de resultados concretos, capazes de contribuir, significativamente, para um autêntico progresso da
sociedade;

III.

Obter resposta para os anseios, necessidades e/ou expectativas da comunidade, identificadas pela
instituição.

Nesse sentido a IES orientará os seus órgãos, corpos docente e discente, no sentido de observar e otimizar três
condições bem definidas:
I.
II.
III.

Interdisciplinaridade;
Relevância social;
Qualidade cientifica.

Nos cursos oferecidos pela Faculdade, a iniciação científica será privilegiada desde o ingresso do aluno através
dos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso, sempre solicitado dentro das normas da ABNT, ensinadas no 1º
período na disciplina Metodologia.
Em todos os cursos a iniciação científica/pesquisa culminará com o Trabalho de Conclusão de Curso,
desenvolvido sob a coordenação do professor da disciplina e orientação de um professor indicado de acordo
com a temática do trabalho escolhido, que tem como objetivo propiciar aos alunos a ocasião de demonstrar o
grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático, o estímulo à consulta da bibliografia especializada e
à produção científica, e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica.
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Também nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela Instituição, o Trabalho final de Curso será
obrigatório e caracteriza-se por trabalho de iniciação científica orientado por professor e formatado nas normas
da ABNT.

2.8.6.3 Mecanismos de Transmissão dos Resultados para a Comunidade
A divulgação dos trabalhos de pesquisa acontecerá das seguintes formas:
I.

Todos as produções docentes (monografias, dissertações, publicações) integrarão o acervo da Biblioteca
da Faculdade, servindo de consulta a toda a comunidade;

II.

A todo semestre, os 5 melhores Produções Discentes de cada curso, serão divulgados no Jornal e na
Revista Virtual da Instituição e os 03 melhores serão premiados, passando estes, também, a integrar o
acervo da Biblioteca.

2.8.7 Políticas de Pós-Graduação Lato Sensu
A FACITEC desenvolve suas políticas de pós-graduação por meio da oferta de cursos de especialização nas
áreas de atuação da graduação, com os seguintes objetivos:
I.
II.

Promover a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão;
Proporcionar ao estudante o desenvolvimento e o aprofundamento do conhecimento científico e
tecnológico, para a atuação profissional de excelência no exercício das funções correspondentes a sua
área de formação.

A oferta de cursos de pós-graduação lato sensu poderá ser presencialmente ou a distância (Os cursos de
especialização somente poderão ser oferecidos na modalidade a distância se a instituição estiver devidamente
credenciada para esta modalidade), observadas a legislação, as normas e as demais condições aplicáveis à
oferta, à avaliação e à regulação de cada modalidade, bem este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
com fundamentação na verticalização dos cursos ofertados na graduação, ou em demandas regionais
identificadas, desde que atendidas as condições necessárias de infraestrutura e qualificação profissional docente.
No Projeto Pedagógico do Curso são obrigatórios os seguintes componentes:
I.

Matriz Curricular, com a carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, contendo disciplinas ou
atividades de aprendizagem com efetiva interação no processo educacional, com o respectivo plano de
curso, que contenha objetivos, programa, metodologias de ensino aprendizagem, previsão de trabalhos
discentes, avaliação e bibliografia;

II.

Composição do corpo docente, devidamente qualificado com, no mínimo, 30% (trinta por cento) de
portadores de título de pós-graduação stricto sensu, cujos títulos tenham sido obtidos em programas de
79

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

pós-graduação stricto sensu devidamente reconhecidos pelo poder público, ou revalidados, nos termos
da legislação pertinente;
III.

Processos de avaliação da aprendizagem dos estudantes.

São diretrizes para regularização do curso de pós-graduação:
I.

Obrigatoriedade do cadastro nacional de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) oferecidos
nas modalidades presencial e a distância, no sistema e-MEC, com as seguintes informações:
a. Título;
b. Carga horária;
c. Modalidade da oferta presencial ou a distância;
d. Periodicidade da oferta (regular ou eventual);
e. Local de oferta;
f.

Número de vagas;

g. Nome do coordenador;
h. Número de egressos;
i.
IV.

Dados sobre o corpo docente.

Utilização de convênio ou termo de parceria congênere com outra instituição credenciada para a oferta
conjunta de curso(s) de especialização, quando for o caso, com registro por ambas com referência ao
instrumento por elas celebrado;

V.

Certificação de conclusão de curso acompanhados dos respectivos históricos acadêmicos, nos quais
devem constar, obrigatória e explicitamente:
a. Ato legal de credenciamento da instituição, conforme legislação vigente;
b. Identificação do curso, período de realização, duração total, especificação da carga horária de
cada atividade acadêmica;
c. Elenco do corpo docente que efetivamente ministrou o curso, com sua respectiva titulação;
d. Registro pela instituição em livro próprio;

Cabe ressaltar que os certificados obtidos em cursos de especialização não equivalem a certificados de
especialidade.

2.8.8 Responsabilidade Social da IES e Desenvolvimento Econômico
Em um contexto em permanente transformação, o processo de modernização do país, com o avanço da
qualificação em tecnologia, tem convivido face a face com o aumento da complexidade das relações sociais.
Desigualdade e tensões têm caracterizado a sociedade brasileira, exigindo das instituições educacionais o
comprometimento com o bem coletivo, e este é o propósito desta faculdade.
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2.8.8.1 Ações para Melhoria das Condições de Vida da População
Para melhoria das condições de vida da população, a FACITEC vem desenvolvendo ações, como:
I.
II.

Atendimento à População por meio das Clínicas-Escola;
Desenvolvimento de ações de extensão junto à população;

III.

Oferta de bolsas para estudantes de baixa renda terem acesso aos cursos de graduação e pós-graduação;

IV.

Oferta de cursos para a população que deseja ingressar no ensino superior, mas não tem como se deslocar
para outros centros;

V.

Oferta de cursos, seminários, conferências, palestras e outros eventos científicos como forma de levar
até à população informações de relevância social e científica;

VI.

Oferta de serviços nas áreas de graduação ofertada.

2.8.8.2 Ações de Inclusão
Para minimizar os impactos de uma sociedade com tanta desigualdade, a FACITEC vem investindo em ações,
como:
I.

Adesão ao Prouni – Programa Universidade para Todos, como meio para estudantes de baixa renda
possa fazer um curso de graduação;

II.

Adesão ao FIES – Financiamento Estudantil para oportunizar mais estudantes tendo acesso ao ensino
superior;

III.

Inclusão de pessoas com mobilidade reduzida e outras necessidades especiais;

IV.

Formação e capacitação dos docentes para desenvolvimento de postura ativa, dialética, política e ética,
fazendo com que este educador tenha um compromisso permanente com a vida dos acadêmicos;

V.

Exercício permanente da autonomia de seus acadêmicos, oportunizando espaços onde a liberdade possa
ser exercida de forma criativa e espontânea.

2.8.8.3 Ações de Empreendedorismo
São ações de empreendedorismo desenvolvidas pela FACITEC:
I.

Oferta pelos cursos de disciplinas envolvendo a temática;

II.

Desenvolvimento de projetos envolvendo a temática;

III.

Realização de feiras de negócios nas áreas de atuação;

IV.

Incentivo para desenvolvimento pelos acadêmicos do espírito de liderança;

V.

Desenvolvimento da capacidade criativa e de inovação;
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VI.

Formação de mão de obra qualificada para montagem do próprio negócio, reduzindo assim os riscos de
insucesso;

VII.

Motivação das pessoas.

2.8.9 Formas de Operacionalização do PPI
A operacionalização do PPI se dará com auxílio de:
I.

Projeto Pedagógico dos Cursos – desenvolvido com auxílio dos órgãos colegiados, Núcleo Docente
Estruturante e Coordenações de Curso;

II.

Manual de Extensão e Pesquisa – implementados pela Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Extensão, responsável pelo acompanhamento e orientação dos projetos, programas e serviços ofertados
pelos cursos, bem como as atividades de iniciação científica;

III.

Órgãos gerais e de apoio, responsáveis pelo arquivamento dos dados de registros das atividades
desenvolvidas;

IV.
V.

Órgãos colegiados, responsáveis pela regulamentação das atividades acadêmicas;
Infraestrutura – englobam os espaços físicos necessários para desenvolvimento das atividades de ensino,
extensão e incentivo à pesquisa, bem como os recursos acadêmicos necessários (docentes, técnicos
administrativos e discentes).

2.9 POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE, DO MEIO AMBIENTE, DA
MEMÓRIA CULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL,
E EM AÇÕES AFIRMATIVAS DE DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E
DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL
Para ampliar as competências dos egressos os cursos devem inserir nos currículos temas transversais voltados à
valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial.

2.9.1 Valorização da Diversidade
A FACITEC entende que é preciso que se desenvolva uma cultura de valorização da diversidade, para que os
acadêmicos possam exercer desde cedo a função social e a compreensão das semelhanças entre os seres humanos
e a diversidade existente em cada um deles. Todos são semelhantes, mas únicos, o que determina as diferenças.
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A valorização da diversidade, conforme § 1º do Art. 1º da Resolução Nº 1, de 17 de Junho de 2004 que Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004, será:
I.
II.

Contemplada nos conteúdos de disciplinas de todos os cursos, especialmente em Antropologia;
Desenvolvida em atividades curriculares propostas pelos cursos;

III.

Disposta nas matrizes curriculares dos cursos como tema optativo e temas transversais;

IV.

Incentivada no desenvolvimento das atividades de extensão e pesquisa;

V.
VI.

Desenvolvida campanhas envolvendo a temática;
Promovidas:
a.

Atividades de pesquisa envolvendo a temática;

b. Exposições de valorização das culturas;
c. Aprendizagens envolvendo o respeito ao próximo.

2.9.2 Valorização do Meio Ambiente
Em atendimento a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 que dispõe sobre a educação ambiental, e institui a
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências, a IES desenvolveu as seguintes políticas
institucionais:
I.

Presença da Educação Ambiental, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal;

II.

Promoção pelos cursos da educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que
desenvolvem;

III.

Prática de educação ambiental não-formal por meio de ações e práticas educativas voltadas à
sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa
da qualidade do meio ambiente;

IV.

Implantação de ações internas, como:
a. Coleta seletiva do lixo;
b. Promoção de campanhas de economia de energia e água;
c. Incentivo ao uso dos espaços físicos com responsabilidade;
d. Momentos de reflexão a respeito da temática.

V.

Colaboração de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre
meio ambiente;

VI.

Capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho,
bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente;

VII.

Estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
83

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

VIII.
IX.

Produção e divulgação de material educativo;
Presença da dimensão ambiental nos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em
todas as disciplinas.

2.9.3 Valorização da Produção Artística, da Memória e Patrimônio Culturais
A política de valorização da produção artística, da memória e patrimônio culturais contempla:
I.

Promoção de eventos e viagens técnicas com o objetivo de valorização da memória e patrimônio
culturais;

II.

Exposições realizadas pelos cursos e/ou promoção de palestras envolvendo a temática;

III.

Presença nos temas transversais dos cursos oferecidos;

IV.

Valorização dos artistas da terra e da instituição;

V.

Promoção de eventos e/ou atividades culturais.

2.9.4 Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos
São ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos adotadas pela FACITEC:
I.

Adoção sistemática das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos conforme
determina a Resolução Nº 1, de 30 de Maio de 2012, por todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos
educacionais;

II.

Inserção da temática no currículo dos cursos de forma transversal e disciplinar;

III.

Atendimento dos direitos individuais e coletivos instituídos pela Constituição Federal;

IV.

Colaboração de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas;

V.
VI.
VII.

Conscientização permanente dos trabalhadores sobre os direitos humanos;
Estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a temática;
Produção e divulgação de material educativo.

2.10 POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A MODALIDADE EAD
A política e práticas para Educação à Distância engloba os cursos e programas que serão instituídos conforme
determinação legal:
I.
II.

Graduação;
Pós-Graduação Lato Sensu;

III.

Extensão;

IV.

Sequenciais.
84

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

A implantação de cursos e programas levará em conta a formação pretendida para os discentes (na sede e nos
polos) e considerará as condições reais da localidade de oferta.

2.10.1 Condições da Localidade de Oferta
A sede da FACITEC, como locus da política institucional, responde acadêmica e financeiramente pela
organização do conjunto de ações e atividades da gestão político-pedagógica e administrativa de programas e
cursos, na modalidade a distância.
A infraestrutura da sede para oferta de EAD, dispõe de:
I.

Espaço físico composto dos seguintes ambientes:
a. Salas de Aula;
b. Laboratórios;
c. Área de Convivência;
d. Centro Administrativo;
e. Biblioteca;
f.

Coordenações de Curso;

g. Sanitários;
h. Auditório;
i.
II.

Secretaria Acadêmica.

Ambientes Virtuais:
a. Biblioteca online;
b. Ambiente Virtual de Aprendizagem;
c. Sistema de Controle Acadêmico;
d. Aplicativos de interação;
e. Mídias Sociais.

2.10.2 Estudo para Implantação de Polos EaD
Para implantação dos polos (unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância, conforme dispõe os
dispositivos legais), será realizado um estudo que irá levar em conta as seguintes informações:
I.

Distribuição Geográfica dos Polos;

II. Aspectos Regionais sobre a População do Ensino Médio;
a. Demanda por Cursos Superiores;
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b. Relação entre Número de Matriculados e de Evadidos;
III. Contribuição do(s) Curso(s) Ofertado(s) para o Desenvolvimento da Comunidade;
IV. Indicadores Estabelecidos no PNE Vigente.

2.10.2.1 Distribuição Geográfica
A distribuição geográfica dos polos de apoio presencial vai considerar:
I.
II.
III.

Nº de alunos ativos do Ensino Médio;
Regiões não atendidas, ou pouco atendidas em relação a oferta de cursos superiores;
Existência de espaço físico com condições para ser a unidade acadêmica e operacional descentralizada,
para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade a
distância;

IV.

Infraestrutura tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de desenvolvimento da
instituição de ensino e do curso;

V.
VI.

Existência de Internet de alta velocidade e estabilidade;
Energia elétrica estável.

2.10.2.2 Aspectos Regionais Sobre a População do Ensino Médio
Os aspectos regionais sobre a população do Ensino Médio serão considerados levando-se em conta a Sinopse
Estatística do INEP com descrição de:
I.

Número de Matrículas da Educação Básica, por Etapa de Ensino Médio, segundo a Região Geográfica,
a Unidade da Federação e o Município;

II.

Número de Matrículas de egressos do Ensino Médio, segundo a Região Geográfica, a Unidade da
Federação e o Município;

III.

Número de Matrículas da Educação Básica, por modalidade de ensino, segundo a Região Geográfica,
a Unidade da Federação e o Município;

IV.

Número de Matrículas da Educação Básica, por Localização e Dependência Administrativa, segundo a
Região Geográfica, a Unidade da Federação e o Município.

2.10.2.3 Demanda por Cursos Superiores
Com o crescimento do número de faculdades particulares e o acesso facilitado as mesmas por meio de políticas
governamentais, especialmente relacionadas ao custeio dos cursos, cresce a competição no mercado. Portanto,
em se tratando das demandas por cursos superiores, o estudo deverá considerar:
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I.
II.

Cursos com demandas de ensino superior ainda não atendidas nos futuros polos;
Cursos que atendam às necessidades do mercado local onde estará sendo aberto o polo de apoio
presencial;

III.

Cursos em evidência nacional;

IV.

Perfil socioeconômico dos futuros candidatos;

V.

Fatores que influenciaram a demanda e as preferências por áreas e cursos.

2.10.2.4 Relação Entre Número de Matriculados e de Evadidos
A relação entre o número de matriculados e, futuramente, o número de evadidos é determinante para oferta e/ou
continuidade do polo em determinada região.

2.10.2.5 Contribuição dos Cursos Ofertados Para o Desenvolvimento da Comunidade
O estudo deve considerar a contribuição do curso ofertado para o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade local e regional.

2.10.2.6 Indicadores Estabelecidos no PNE Vigente
O Plano Nacional para a educação superior, que envolve a população entre 18 a 24 anos, determina os seguintes
indicadores:
I.
II.

Crescimento da taxa bruta de matrículas para 50%;
Crescimento da taxa líquida, para 33%.

Nesse sentido, 40% das novas matrículas devem ser em escolas públicas. Portanto fica à disposição das
Faculdades privadas 60% de possíveis matrículas.
A taxa bruta de matrículas no ensino superior foi de 34,6% em 2015, enquanto a taxa líquida foi de 18,1%, sendo
que as matrículas na rede pública corresponderam a 7,6% em 2016.
Diante de tal realidade as IES privadas vêm buscando contribuir para que o Brasil consiga cumprir a meta
proposta com oferta de novas vagas e cursos no ensino superior.

2.10.3 Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático
O Sistema de Controle de Produção e Distribuição do Material Didático será estruturado respeitando:
1. Atendimento da demanda;
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2. Existência de uma equipe técnica multidisciplinar responsável;
3. Estratégias que possibilitem a acessibilidade comunicacional;
4. Disponibilização por diferentes mídias, suportes e linguagens;
5. Plano de atualização do material didático;
6. Apoio à produção de material autoral pelo corpo docente.
7. O Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático deverá possibilitar:
8. A gestão do uso e da qualidade do material didático utilizado pelos cursos;
9. Orientação e acompanhamento do processo de elaboração de materiais didáticos e execução de
serviços relativos aos objetos de aprendizagem em EaD;
10. Acompanhamento do planejamento, bem como a elaboração de outras ferramentas e de materiais
de aprendizagem;
11. Seleção de materiais didáticos já produzidos ou a produção conjunta de materiais específicos;
12. Avaliação da qualidade da produção do material didático, do ambiente de aprendizagem e dos
serviços técnico-pedagógicos;
13. Emissão de relatórios solicitados pela Direção Acadêmica;
14. Controle da distribuição do material didático aos polos de apoio presencial;
15. Elaboração do roteiro de produção de materiais didáticos impressos;
16. Solicitação e aquisição/reprodução de materiais didáticos;
17. Emissão de atestado do recebimento dos materiais didáticos da EaD.

2.10.4 Equipe Multidisciplinar
A Equipe Técnica Multidisciplinar será constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, e
responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais
para a educação a distância a qual dispõe de um plano de ação institucionalizado.

2.10.5 Estratégias que Garantem a Acessibilidade Comunicacional
A acessibilidade comunicacional será garantida por diferentes mídias, suportes e linguagens.

2.10.6 Corpo Docente em Educação a Distância
O Corpo Docente dos Cursos a Distância será constituído de profissionais com o seguinte perfil:
I.

Experiência no exercício da docência na educação a distância que permite:
a. Identificar as dificuldades dos discentes;
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b. Expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;
c. Apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares;
d. Elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades
e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de
sua prática docente no período.
II.
III.

Espírito de liderança;
Produção científica, cultural, artística ou tecnológica comprovada, com pelo menos 4 produções nos
últimos 3 anos;

IV.

Titulação, mínima, adquirida em cursos de pós-graduação Lato Sensu.

2.10.7 Corpo de Tutores em Educação a Distância
O Corpo de Tutores atenderá os cursos na modalidade a distância e os cursos presenciais que ofertam disciplinas
(integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de 2016).
O corpo de tutores deve ser constituído por profissionais com o seguinte perfil:
I. Experiência em Educação a Distância que permite:
a. Identificar as dificuldades dos discentes;
b. Expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;
c. Apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares;
d. Elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades;
e. Desenvolver práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade a
distância.
II. Experiência no exercício da tutoria na educação a distância que permite:
a. Fornecer suporte às atividades dos docentes;
b. Realizar mediação pedagógica junto aos discentes;
c. Demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes, incrementando
processos de ensino aprendizagem;
d. Orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação.
III. Titulação
a. Todos os tutores devem ser graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis;
b. A maioria dos tutores possui titulação obtida em pós-graduação em stricto sensu.

2.10.8 Planejamento de Interação entre Interlocutores
89

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

No PPC dos cursos a serem pleiteados deve estar explicitada e garantida a mediação e a articulação entre tutores,
docentes e coordenador do curso (e, quando for o caso, coordenador do polo), com planejamento devidamente
documentado de interação para encaminhamento de questões do curso, com descrição de como são realizadas
as avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os interlocutores.

2.11 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO E
DOS CURSOS (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA)
2.11.1 Programa de Implantação de Cursos de Graduação

Ano

Denominação
do Curso

Vagas
Anuais

Turmas
Anuais

Carga Horária

Período

Turno

Regime
Matrícula

2017

Psicologia

160

4

4000

10

M/N

Sem.

2018

Odontologia

100

2

4000

10

INT

Sem.

2019

Direito

80

2

3700

10

N

Sem.

80

2

3200

8

N

Sem.

2021
2022

Ciências
Biológicas
Enfermagem
Fisioterapia
Radiologia
Medicina

Em
funcionamento
Em
funcionamento
Em
funcionamento
Futura Solicitação

100
100
100
100

2
2
2
2

4000
4000
2400
7200

10
10
6
12

N
N
N
INT

Sem.
Sem.
Sem.
Sem.

Futura Solicitação
Futura Solicitação
Futura Solicitação
Futura Solicitação

de

de

QUADRO 1 – Implantação dos Cursos de Graduação Presenciais

Situação

2023

Situação

QUADRO 2 – Implantação dos Cursos a Distância

Regime
Matrícula

Psicologia
Direito
Ciências
Biológicas
Enfermagem
Pedagogia

Período

2022

Carga Horária

Denominação do Vagas
Curso
Anuais

Turmas
Anuais

Ano

140
140
140

4
4
4

4000
3700
3200

10
10
8

Mod.
Mod.
Mod.

Futura Solicitação
Futura Solicitação
Futura Solicitação

140
140

4
4

4000
3200

10
8

Mod.
Mod.

Futura Solicitação
Futura Solicitação
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2.11.2 Programa de Abertura de Cursos de Pós-Graduação Presenciais
QUADRO 3 – Implantação dos Cursos de Pós-Graduação lato Sensu, Presenciais
Ano

Denominação do Curso

2019

Psicanálise,
Teoria
Clínica
Neuropsicologia
Cuidados Farmacêuticos
com Ênfase a Atenção
Primária em Saúde
Saúde Mental e Processos
Grupais
Meios consensuais se
solução de conflitos
Prótese
Prótese, Enfermagem e
Saúde Mental
Atenção Básica e Saúde
Educação Jurídica baseada
em metodologias ativas
Endodontia
Ortodontia

2021

2022

2023

Nº
Vagas
e 40

Carga
Horária
400

Turno

Período

Periodicidade

N

1

Modular

40
40

400
400

N
N

1
1

Anual
Anual

40

400

N

1

Anual

40

400

M/N

1

Anual

40
40

750
400

I
N

1
1

Modular
Anual

40
40

400
400

N
N

1
1

Anual
Anual

40
40

400
1.100

N
I

1
1

Anual
Modular

2.12 ÁREAS DE ATUAÇÃO
A Faculdade de Ciência e Tecnologia - FACITEC atuará em:
I.

Cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados e Tecnológicos) abertos a candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

II.

Cursos e programas de pós-graduação lato sensu, abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências estabelecidas em edital próprio.

III.

Cursos de Extensão diversificados, abertos a toda a comunidade acadêmica e/ou a determinados
segmentos internos ou externos da IES.

IV.

Cursos sequenciais oferecidos por campos específicos de saber, em diferentes níveis de abrangência e
abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em resolução específica.
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EIXO III

POLÍTICAS
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EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS

3.1 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE GRADUAÇÃO
Toda a política de ensino da Faculdade baseia-se no compromisso da instituição com a qualidade da educação
por ela ofertada. Neste sentido, a FACITEC não poupará esforços na contratação de profissionais qualificados,
experientes e competentes, muitos deles já em atividade na Instituição, bem como na aplicação de metodologias
e recursos que possibilitem uma melhor aprendizagem e na manutenção de uma infraestrutura necessária e
compatível com a demanda dos cursos por ela ofertados.

3.1.1 Atualização Curricular Sistemática
A Atualização Curricular dos cursos é realizada pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e Colegiado do Curso,
além de concebida a partir das seguintes diretrizes:
I.

Assegurar a sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e com as demandas de mercado
e da sociedade;

II.

Prover a estrutura curricular com base na formação cidadã e perfil profissional do egresso;

III.

Garantir currículo semestralizado, flexível e interdisciplinar;

IV.

Assegurar o ensino contextualizado que supere a dicotomia teoria e prática;

V.

Discutir amplamente p currículo nas reuniões do NDE e Colegiado de Curso com a representatividade
discente;

VI.

Utilizar nas atualizações curriculares as transformações tecnológicas que influenciam cada área e
profissão, as orientações de órgãos de classe;

VII.

Os resultados das avaliações institucionais internas e externas dos cursos e os resultados das avaliações
do desempenho do estudante – ENADE;

VIII.

Considerar as exigências de um mercado global de forma a propiciar uma formação que considere
competências, habilidades e atitudes.

3.1.2 Oferta de Componentes Curriculares na Modalidade a Distância
Os cursos de graduação e pós-graduação da FACITEC poderão introduzir a oferta de carga horária na
modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular, desde que:
I.

Seja ofertado até o limite de 40% da carga horária total do curso;
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II.

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC apresente claramente, na matriz curricular, o percentual de carga
horária a distância e indique as metodologias a serem utilizadas, no momento do protocolo dos pedidos
de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso;

III.

Seja observada as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN dos Cursos, definidas pelo Conselho
Nacional de Educação - CNE, quando houver;

IV.

As atividades extracurriculares que utilizarem metodologias EaD sejam consideradas para fins de
cômputo do limite percentual da carga horária EaD;

V.
I.

Seja cumprido o art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, por cada curso de graduação;
Todas as atividades presenciais pedagógicas do curso sejam realizadas exclusivamente no endereço de
oferta desse curso, conforme ato autorizativo.

II.

Sejam incluídos métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de
Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC para a realização dos objetivos pedagógicos, material
didático específico bem como para a mediação de docentes, tutores e profissionais da educação com
formação e qualificação em nível compatível com o previsto no PPC e no plano de ensino da disciplina;

III.

Seja detalhada a forma de integralização da carga horária das disciplinas ofertadas parcial ou
integralmente a distância, e o plano de ensino da disciplina descreva as atividades realizadas;

IV.

A oferta de carga horária na modalidade de EaD em cursos presenciais seja amplamente informada aos
estudantes matriculados no curso no período letivo anterior à sua oferta e divulgada nos processos
seletivos, sendo identificados, de maneira objetiva, os conteúdos, as disciplinas, as metodologias e as
formas de avaliação;

V.

A introdução de carga horária a distância, para os cursos em funcionamento ocorra em período letivo
posterior à alteração do PPC.

VI.

Seja informado no cadastro e-MEC a oferta de carga horária a distância que venham a ser autorizados
e aqueles já em funcionamento, cujo o projeto pedagógico contemple os termos dispostos na legislação
vigente.

Cabe ressaltar que nos Processos de Autorização de cursos presenciais, a possibilidade da oferta de carga horária
a distância, até o limite de 40% da carga horária total do curso, além dos critérios estabelecidos pela Portaria
Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, está sujeita à obtenção, pelo curso, de conceito igual ou
superior a três em todos os indicadores a seguir:
a. Metodologia;
b. Atividades de tutoria;
c. Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; e
d. Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.
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Já na fase de Parecer Final dos processos de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de cursos
presenciais, será analisada a possibilidade de manutenção da oferta de carga horária a distância, até o limite de
40% da carga horária total do curso, se, além de atendidos os critérios estabelecidos pela Portaria Normativa
MEC nº 20, de 2017, o curso obtiver conceito igual ou superior a três em todos os indicadores a seguir:
I.
II.

Metodologia;
Atividades de tutoria;

III.

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA; e

IV.

Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC.

3.1.3 Programa de Monitoria
O Programa de Monitoria visa fortalecer o ensino e proporcionar aos discentes a participação efetiva e dinâmica
em projeto acadêmico, no âmbito de determinada unidade curricular, sob a orientação direta do docente
responsável pela mesma. O monitor terá seu trabalho acompanhado por um professor-supervisor.
O recrutamento de interessados dar-se-á por processo seletivo, de responsabilidade do coordenador de curso e
da disciplina, com vagas e carga horária divulgadas por edital público, contendo todos os critérios específicos
inerentes ao processo. A monitoria poderá ser exercida de forma remunerada ou voluntária.
As atribuições do monitor são
I.
II.

Auxílio aos professores na execução de tarefas didáticas; e
Auxílio aos alunos no acompanhamento em estudos, trabalhos de laboratórios, de campo e/ou de
pesquisa.

É proibida, ao monitor, qualquer atividade de caráter administrativo e de regência de aulas em substituição ao
professor.
As atividades desenvolvidas na monitoria deverão gerar um relatório completo do aluno, com parecer do
professor orientador, ao final do exercício da mesma.
A regulamentação do programa é de responsabilidade do órgão colegiado competente de cada curso.

3.1.4 Programa de Nivelamento
O Programa de Nivelamento direcionado, principalmente aos ingressantes, oferece cursos e atendimentos
individualizados, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática ou qualquer outra disciplina onde os alunos
demonstrem necessidade de um maior domínio para a continuidade da aprendizagem. O conteúdo trabalhado
visa suprir as deficiências que os alunos trazem da educação básica.
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3.1.5 Mobilidade Acadêmica com Instituições Nacionais
A mobilidade acadêmica com instituições nacionais é incentivada pela FACITEC, sendo necessária a realização
de convênios.

3.2 POLÍTICAS DE ENSINO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA OS
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
2.8.7.1 Aprovação pelos Órgãos Colegiados
Os programas de pós-graduação da FACITEC são apresentados pelos cursos que o submetem a análise do
Colegiado do Curso e em seguida à Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX que os
aprova e encaminha para publicação e cadastramento no e-MEC e a partir daí poderão ser oferecidos à
comunidade.

2.8.7.2 Acompanhamento e Avaliação dos Cursos Ofertados
A FACITEC estabelece mecanismos comuns de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas a
todos os Programas de Pós-Graduação Lato Sensu, a saber:
I.

Integração dos cursos de pós-graduação lato sensu na autoavaliação institucional realizada pela CPA,
incluindo estudantes, professores e técnico-administrativos;

II.

Autoavaliação realizada pelos participantes dos programas após conclusão de cada módulo;

III.

Implantação da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX;

IV.

Acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Ensino;

V.

Pesquisa envolvendo o ingresso dos participantes no mercado de trabalho.

2.8.7.3 Atendimento às Demandas Socioeconômicas da Região de Inserção da IES
Os Projetos dos Cursos de Pós-Graduação devem considerar o atendimento as demandas socioeconômicas da
região e da inserção da faculdade no âmbito estadual.

2.8.7.4 Articulação da Oferta dos Cursos Lato Sensu com as Áreas da Graduação
Os cursos de especialização devem ser articulados com os cursos de graduação.
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2.8.7.5 Formação e Titulação dos Docentes
Obrigatoriedade de 30% (trinta por cento), no mínimo, do corpo docente constituído de mestres e doutores;

2.8.7.6 Ações Reconhecidamente Exitosas e/ou Inovadoras
A FACITEC considera algumas ações de muito sucesso pela comunidade acadêmica, a saber:
I.
II.

Oferta de programa de bolsas de estudos, especialmente para egressos, com recursos próprios;
Utilização de mídias sociais na operacionalização do programa de pós-graduação;

III.

Possibilidade de melhoria das condições sociais da comunidade externa;

IV.

Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs;

V.

Utilização do software DOSVOX no atendimento a pessoas especiais.

3.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E O DESENVOLVIMENTO
ARTÍSTICO E CULTURAL
A FACITEC por meio de suas políticas e ações, procura trabalhar os aspectos voltados para incentivo a pesquisa
e produção científica, tecnológica, artística e cultural, e tem procurado estimular o corpo docente para essas
atividades.
Foram realizados nos últimos anos vários projetos e eventos de cunho tecnológico, artístico e cultural, dentre
ele podemos citar:
I.
II.

Semana Profissional envolvendo todos os cursos;
Dia Nacional da Responsabilidade Social em parceria com a ABMES;

III.

Dia da Consciência Negra;

IV.

Café Cultural promovido anualmente pelo curso de Psicologia, mas com participação dos demais
cursos;

V.
VI.
VII.

Odonto na praça promovido pelo curso de Odontologia
Viagem a museus e cidades históricas;
Palestras como: prevenção de acidentes, empreendedorismo, ética, primeiros socorros, comunicação
assertiva,;

VIII.
IX.

Visitas Técnicas a comunidades remanescentes quilombolas, manicômios;
Programa de Iniciação Científica.
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3.3.1 Divulgação no Meio Acadêmico
Os eventos são divulgados para a comunidade acadêmica, por meio de:
I.
II.

Cartazes fixados em pontos movimentados pela cidade.
E-mail

III.

Site institucional

IV.

Rede social (Instagram, Facebook e Whatsapp)

3.3.2 Programas de Bolsas
Para desenvolvimento das atividades são oferecidos incentivos financeiros, mantidos com recursos próprios,
como:
I.
II.
III.

Bolsas de Iniciação Científica para discentes e docentes participantes do programa;
Incentivo Financeiro para promoção de eventos científicos e desenvolvimento de projetos;
Incentivo financeiro para viagens e visitas técnicas;

3.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A
EXTENSÃO
3.4.1 Práticas Efetivas para a Melhoria das Condições Sociais da Comunidade Externa
São práticas de extensão desenvolvidas para melhoria das condições sociais da comunidade externa, como:
I.
II.

Palestras, encontros, eventos;
Projetos/parcerias sociais com prefeituras e associações

III.

Atendimento à população por meio das clínicas de Psicologia e Odontologia

IV.

Campanha de arrecadação de alimentos

3.4.2 Divulgação no Meio Acadêmico
As atividades de extensão são divulgadas por meio de:
V.
VI.
VII.
VIII.

Cartazes fixados em pontos movimentados pela cidade.
E-mail
Site institucional
Rede social (Instagram, Facebook e Whatsapp)
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3.5 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO E DIFUSÃO PARA A
PRODUÇÃO ACADÊMICA DOCENTE
As políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção acadêmica, envolvem:
3.5.1 Publicações Científicas, Didático-Pedagógicas, Tecnológicas, Artísticas e Culturais
A instituição no âmbito da Coordenadoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX promoverá as
condições necessárias para que os docentes possam publicar suas produções científicas, didático-pedagógicas,
tecnológicas, artísticas e culturais.

3.5.2 Programa de Incentivo à Participação dos Docentes em Eventos Científicos
A FACITEC, por meio de apoio financeiro incentiva a participação dos docentes em eventos de âmbito local,
nacional e internacional.

3.5.3 Organização e Publicação de Revista Acadêmico-Científica
A FACITEC criou a Revista CATRUMANO para publicação dos trabalhos científicos realizados pela
comunidade acadêmica.

3.6 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA E INTERNA
3.6.1 Canais de Comunicação
Os canais de comunicação têm como finalidade:
I.
II.
III.

Divulgar informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa;
Publicar documentos institucionais relevantes como mecanismos de transparência institucional;
Acessar informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa,

Os canais de comunicação promovem a transparência institucional, por meio de canais diversificados, impressos
e virtuais, favorecendo o acesso por todos os segmentos da comunidade acadêmica.

3.6.2 Comunicação Externa
Os canais de comunicação externa utilizados para interação com a sociedade, englobam:
I.
II.

Site Institucional;
Mídias Sociais;
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III.

TV;

IV.

Rádio;

V.

Jornais.

Os respectivos canais são utilizados para:
I.

Divulgação de informações de cursos, de programas, da extensão e da pesquisa, bem como de
documentos institucionais relevantes;

II.

Comprovação da transparência institucional;

III.

Implantação da ouvidoria;

IV.

Dar acesso às informações acerca dos resultados da avaliação interna e externa;

V.
VI.

Promover a imagem institucional junto a sociedade em geral;
Cumprir o papel social da faculdade.

3.6.3 Comunicação Interna
A comunicação interna é realizada por meio de canais diversificados de comunicação, impressos e virtuais,
como:
I.
II.

Jornal Informativo;
Midias Sociais;

III.

Site Institucional;

IV.

Murais e Painéis;

V.

Sistema de Controle Acadêmico.

Tais canais são utilizados para:
I.
II.

Promoção da transparência institucional;
Acesso por todos os segmentos da comunidade acadêmica às informações acadêmicas;

III.

Divulgação dos resultados das avaliações interna e externa;

IV.

Divulgação do Rendimento Acadêmico;

V.
VI.

Acesso ao canal da ouvidoria;
Fomento a manifestação da comunidade, gerando insumos para a melhoria da qualidade institucional.

3.6.4 Ouvidoria
A ouvidoria é uma ferramenta que auxilia a gestão e serve para receber, examinar e encaminhar, aos setores
competentes, todas as sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias podendo gerar informações para
aperfeiçoamento do processo de gestão da FACITEC.
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Na página da faculdade www.facitec.net foi inserido um link de acesso à ouvidoria, onde tanto a comunidade
acadêmica, como o público externo podem enviar suas demandas que serão analisadas e respondidas pelos
ouvidores.
São objetivos da ouvidoria:
I.
II.
III.

Auxiliar na melhoria dos processos de gestão;
Agilizar a administração e aperfeiçoar o modelo administrativo e as ações institucionais;
Assegurar a participação da comunidade acadêmica e externa na melhoria das atividades desenvolvidas
pela faculdade;

IV.

Reunir informações sobre diversos aspectos da Instituição podendo assim contribuir para a gestão
institucional;

V.

Coletar informações e encaminhar à Coordenação da Comissão Própria de Avaliação – CPA para servir
como instrumento de análise.

3.6.5 Instância de Comunicação
A FACITEC no desenvolvimento do seu processo de comunicação conta com o setor de Assessoria de
Comunicação e Marketing, instância específica que atua transversalmente às áreas e promovem ações, como:
I.
II.

Desenvolver a comunicação social, interna e externamente;
Preparar, redigir artigos, editoriais, comentários e noticiário variado de interesse da FACITEC, a serem
divulgados por veículos de comunicação de massa;

III.

Realizar entrevistas e reportagens, redigir boletins, mensagens, relatórios e documentos oficiais;

IV.

Planejar e executar pesquisas e campanhas de relações públicas junto ao público alvo da faculdade,
em caráter permanente.

3.8 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
Integram as políticas de atendimento aos discentes:
3.8.1 Programas de Acolhimento e Estímulo à Permanência Discente
A FACITEC, por meio dos seus cursos, tem o compromisso de desenvolver ações que levem o acadêmico a não
desistir do curso e o auxiliem na superação de dificuldades. São eles:
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3.8.1.1 Recepção dos Calouros
Atividade desenvolvida no início do semestre letivo com o objetivo de possibilitar uma melhor adaptação e
integração do aluno ingressante à vida acadêmica, que envolve:
I.
II.

Apresentação do Curso com seus professores, coordenadores e técnicos administrativos;
Visita aos ambientes da Faculdade para conhecimento dos serviços oferecidos pela mesma,
especialmente a biblioteca, laboratórios e secretaria acadêmica;

III.

Esclarecimentos sobre os direitos e deveres dos acadêmicos;

IV.

Curso sobre o Sistema de Controle Acadêmico o qual permite o acompanhamento do aproveitamento
pelo estudante, realização da autoavaliação institucional e emissão de documentos;

V.

Calourada com atividades de cunho social.

3.8.1.2 Atendimento Especializado
Destina-se a acadêmicos com necessidades especiais. É realizado o encaminhamento dos mesmos ao Núcleo de
Atendimento ao Estudante que verificará qual o atendimento especializado necessário por meio de solicitação
de apresentação de relatório médico e conscientização sobre os direitos e deveres dispostos no Plano de
Promoção de Acessibilidade e Atendimento Prioritário.

3.8.1.3 Apoio Financeiro
A Política de Apoio Financeiro da FACITEC é mais uma iniciativa importante para a democratização do acesso
à educação de qualidade e forma de reduzir os índices de evasão em virtude de dificuldades de ordem
socioeconômicas, bem como propiciar ao maior número possível de estudantes a permanência e a conclusão do
ensino superior.
Os critérios de seleção, impessoais e objetivos, têm como premissa atender o corpo discente com efetividade,
garantindo a prioridade no atendimento aos estudantes de situação econômica menos privilegiada.
Integram as políticas de apoio financeiro da FACITEC, os seguintes programas:

3.8.1.3.1 Programa de Financiamento Estudantil (FIES)
A FACITEC cadastrou-se no Programa de Financiamento Estudantil – FIES, programa governamental,
destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os
custos de sua formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no
Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.
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Criado em 1999 para substituir Programa de Crédito Educativo – PCE/CREDUC, o FIES tem registrado uma
participação cada vez maior das Instituições de Ensino Superior – IES e dos estudantes do país. Atualmente são
mais de 1.700 Instituições de Ensino Superior – IES credenciadas e quase 1,5 milhões estudantes beneficiados,
com uma aplicação de recursos da ordem de R$ 5,0 bilhões.
Com isso, a FACITEC conseguiu oferecer esse benefício aos seus acadêmicos. É mais uma forma de facilitar o
acesso ao ensino superior àqueles que pretendem estudar.

3.8.1.3.2 Programa Universidade Para Todos – ProUni
O Programa Universidade para Todos – ProUni, foi criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, de 13 de janeiro de 2005. É um programa governamental que tem como finalidade a concessão de bolsas
de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições privadas de educação superior. É outro programa do Governo Federal ao qual a
Faculdade de Ciências e Tecnologia aderiu e que facilita o acesso ao ensino superior.

3.8.1.3.3 Programa de Descontos para Empresas Conveniadas
O Convênio é um instrumento firmado entre a FACITEC e Empresas Privadas e/ou Órgãos Públicos, onde serão
acordadas vantagens pecuniárias, geralmente descontos em mensalidades, para seus beneficiários.
O Núcleo de Estágio e Convênios buscará sempre a realização de novos convênios, que após assinados serão
informados junto a Mantenedora para que seja mais uma opção de auxílio aos alunos com poucos recursos
financeiros para arcar com o pagamento integral das mensalidades.

3.8.1.4 Acessibilidade Atitudinal
Destina-se a desenvolver habilidades sociais na relação acadêmico - faculdade, com foco na compreensão das
relações socioafetivas por intermédio do Programa de Apoio Psicopedagógico.

3.8.1.5 Apoio Pedagógico
Apoio aos acadêmicos que apresentarem dificuldades no processo ensino aprendizagem por intermédio de:
I.

Coordenação de Curso;

II.

Programa de Monitoria;

III.

Programa de Nivelamento;

IV.

Serviço de Apoio Psicopedagógico.
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3.8.1.4 Atendimento Psicopedagógico
Para desenvolvimento do Programa de Atendimento Psicopedagógico - PAP foi criado um setor destinado a
prestar atendimento personalizado à sua população acadêmica que apresentar:
I.
II.

Dificuldades emocionais (conflitos emocionais, cognitivos e de relacionamento);
Dificuldades pedagógicas (dificuldades relativas ao processo de ensino-aprendizagem e/ou escolha
profissional);

Além de apoio as dificuldades emocionais e pedagógicas o programa auxilia o acadêmico na adaptação à vida
acadêmica objetivando assim, a promoção da qualidade de sua vida pessoal e de seu futuro profissional.

3.8.2 Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores de Necessidades
Especiais
O Plano de Acessibilidade da FACITEC está institucionalizado com as seguintes diretrizes:

3.8.2.1 Infraestrutura Física
As instalações da FACITEC foram projetadas e adaptadas para permitir o acesso aos portadores de necessidades
especiais, especialmente cadeirantes, deficientes visuais, idosos, gestantes e outros que necessitem de
atendimento prioritário, imediato e diferenciado de forma a permiti-los circular com segurança e autonomia total
ou assistida nos espaços da Faculdade.

3.8.2.2 Ações de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida
São ações que a FACITEC desenvolve para melhoria da acessibilidade de pessoas com deficiência física ou
mobilidade reduzida:
I.
II.

Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de roda;
Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

III.

Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;

IV.

Calçadas adaptadas;

V.

Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida;

VI.

Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida;
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VII.
VIII.
IX.

Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação, permitindo acesso aos espaços de uso coletivo;
Existência de local de atendimento específico;
Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas
em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

X.
XI.

Pias, bebedouros e sanitários adaptados à altura do cadeirante;
Rampas com corrimões e elevadores, facilitando a circulação de cadeiras de roda.

3.8.2.3 Ações de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Visual
São ações que a FACITEC desenvolve para melhoria da acessibilidade de pessoas com deficiência visual:
I.

Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa
portadora da deficiência ou de treinador, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do
animal;

II.

Atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência visual;

III.

Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

IV.

Existência de local de atendimento específico;

V.
VI.
XII.

Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual;
Sinalização ambiental e tátil (em braille) para orientação das pessoas;
Calçadas sinalizadas;

XIII.

Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque;

XIV.

Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário;

XV.

Eliminação de barreiras arquitetônicas que dificulta a circulação, permitindo acesso aos espaços de uso
coletivo.

3.8.2.3.1 Dispositivos, Sistemas e Meios de Comunicação para o Auxílio de Deficientes Visuais
São dispositivos, sistemas e meios de comunicação para o auxílio de deficientes visuais:
I.
II.

Sistema DOS VOX;
Identificação dos ambientes acadêmicos em braille;

III.

Impressora em braile acoplada ao computador;

IV.

Piso tátil;

V.

Mapa tátil;

VI.
VII.
VIII.

Máquina de escrever em Braille;
Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão subnormal;
Lupas.
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3.8.2.4 Ações de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência Auditiva
São ações que a FACITEC desenvolve para melhoria da acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva:
I.
II.

Capacitação de técnicos administrativos para atendimento aos surdos;
Disponibilidade de intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS;

III.

Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário;

IV.

Existência de local de atendimento específico;

V.

Disponibilidade de equipamentos para facilitar a comunicação.

3.8.2.4.1 Serviços do Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
São serviços do tradutor e intérprete de Libras:
I.

Reuniões e momentos de planejamento das aulas com os professores visando o melhor e mais fidedigno
atendimento de interpretação e formas de avaliação dos alunos surdos que tem em sua cultura
peculiaridades que devem ser respeitadas principalmente no momento das avaliações no tempo e na
forma de escrita;

II.

Conversa diagnóstica com os alunos surdos para verificação de nível de conhecimento da língua de
sinais e suas predileções pessoais que devem ser levadas em consideração e respeitadas. Acordar com
os alunos a melhor maneira de interpretar, podendo variar da interpretação mais formal, reforçar com
facilitação de leitura labial ou outra forma de acordo com o conhecimento prévio dos alunos;

III.

Conversa e conscientização com os demais alunos sobre o trabalho do Tradutor Interprete em sala de
aula;

IV.

Cuidado com a vestimenta (Tradutor) devendo a mesma ter composições neutras e de preferência camisa
ou camiseta preta sem detalhes, podendo variar a cor mas sempre levando em consideração que as mãos
devem se destacar em relação a roupa. Evitar ainda acessórios que possam atrapalhar na visualização
dos alunos.

V.

Preparação da sala de aula que deve ter uma boa iluminação e assegurados como prioritários os assentos
mais próximos do quadro do professor e do interprete de Libras;

VI.

Intepretação de tudo o que o professor disser e dos alunos quando os mesmos forem dados a palavra
traduzindo do português para a língua de sinais e da língua de sinais para o português quando a palavra
for dada ao aluno surdo.

VII.
VIII.

Tirar dúvidas quanto a tradução e interpretação de textos escritos quando solicitado pelo aluno.
Conscientização da comunidade sobre a língua de sinais e os direitos garantidos por lei ao surdo,
recordando datas referentes a comunidade surda.
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3.8.2.4.2 Equipamentos Utilizados
São equipamentos disponibilizados:
I.
II.
III.

Software DOSVOX;
Computadores com VLibras;
Ubook.

3.8.2.4.3 Recursos Didáticos
Os recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva envolve compromisso
institucional, caso seja necessário, das seguintes ações:
I.

Propiciar, sempre que necessário, intérprete de Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa,
especialmente quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto
escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;

II.
III.

Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;
Estimular o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para o uso de
vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado;

IV.

Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística da
pessoa com deficiência auditiva;

V.
VI.

Disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação;
Inserção da LIBRAS como disciplina curricular obrigatória para os cursos de Licenciatura e como
disciplina curricular optativa para os demais cursos.

VII.

Ações de extensão e desenvolvimento de programas de saúde auditiva;

VIII.

Adoção do Google Meet com legenda para as aulas remotas;

IX.

Adoção de MSN pelo celular como recurso de comunicação.

3.8.2.5 Ações de Acessibilidade para Pessoas Idosas
I.
II.

Atendimento prioritário às pessoas idosas;
Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

III.

Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;

IV.

Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque;
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V.
VI.
VII.

Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas idosas;
Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação, permitindo acesso aos espaços de uso coletivo;
Existência de local de atendimento específico.

3.8.2.6 Ações de Acessibilidade para Gestantes
I.
II.

Atendimento prioritário às gestantes;
Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;

III.

Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;

IV.

Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque;

V.

Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário as gestantes;

VI.

Existência de local de atendimento específico;

VII.

Existência de local de atendimento específico.

VIII.

Mobiliário adaptado.
A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes

premissas básicas:
I.

Priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implantação
das ações;

II.
III.

Planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos.
Apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajudas
técnicas;

IV.
V.
VI.

Acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade;
Apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade;
Promoção de eventos envolvendo a temática da acessibilidade.

3.8.3 Intermediação e Acompanhamento de Estágios não Obrigatórios Remunerados
O Estágio Curricular Não Obrigatório é opcional e proporciona ao aluno, regularmente matriculado e com
frequência efetiva em um determinado curso:
I.
II.

Desenvolver atividades pré-profissionais de vivência em situações reais de trabalho;
Articular a teoria com a prática, ou seja, estabelecer o diálogo entre o mundo acadêmico e o profissional,
permitindo ao estagiário refletir, sistematizar e testar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso;

III.

Aprofundar conhecimentos e habilidades em áreas de interesse do acadêmico.
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As atividades do estágio, a serem desenvolvidas pelo aluno, serão registradas em documentos específicos, de
modo a permitir a avaliação, segundo os parâmetros da instituição, e o desenvolvimento das competências e
habilidades previstas no Plano de Atividades.
A intermediação e acompanhamento dos estágios não obrigatórios são de responsabilidade da Coordenação de
Estágio, com normas fixadas por instrumento de convênio firmado entre instituição concedente com função de
supervisão e a Faculdade com função de coordenação.
Quando a intermediação e acompanhamento dos estágios não obrigatórios for por meio de Centros de Integração
Empresa-Escola a responsabilidade da coordenação passa a ser dos mesmos.

3.8.4 Organização Estudantil
A FACITEC estimula a formação de organização estudantil, permitindo que os acadêmicos possam ter
representatividade nos órgãos colegiados e espaço para participação e convivência estudantil, como:
I.
II.

Centro Esportivo;
Auditório;

III.

Sala de Reunião;

IV.

Espaço em caso de necessidade específica da organização estudantil.

3.8.5 Política Institucional de Acompanhamento dos Egressos
A política institucional garante mecanismo de acompanhamento de egressos, a atualização sistemática de
informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional, estudo comparativo entre
a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às demandas da
sociedade e do mundo do trabalho, e promove outras ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras.

3.8.5.1 Mecanismo de Acompanhamento de Egressos
Como mecanismo de acompanhamento dos egressos, a FACITEC pretende criar o NAE (Núcleo de
Atendimento ao Egresso) que tem por objetivo acompanhar o aluno após sua saída da instituição.
Deste modo, a Faculdade investirá, permanentemente, no fortalecimento do elo com os alunos egressos, criando
estímulos para que se estabeleça a interação, a troca de conhecimentos e experiências e a devida valorização
destes junto ao mercado de trabalho.
Para tanto, o NAE desenvolverá as seguintes ações:

109

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI

3.8.5.1.1 Cadastro do Egresso
Atualização sistemática de informações a respeito da continuidade na vida acadêmica ou da inserção profissional
dos egressos por meio de cadastro.

3.8.5.1.2 Atualização Sistemática de Informações a Respeito da Inserção Profissional
No que diz respeito ao acompanhamento da vida profissional do egresso a FACITEC desenvolverá um estudo
comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida, subsidiando ações de melhoria relacionadas às
demandas da sociedade e do mundo do trabalho

3.8.5.1.3 Estudo Comparativo entre a Atuação do Egresso e a Formação Recebida
O Estudo Comparativo entre a atuação do egresso e a formação recebida será realizado subsidiando ações de
melhoria relacionadas às demandas da sociedade e do mundo do trabalho, e promoverá outras ações
reconhecidamente exitosas ou inovadoras.

3.8.6 Instância de Atendimento ao Discente
A FACITEC dispõe de uma instância de Atendimento aos Discentes denominada NAD (Núcleo de Apoio ao
Discente) que tem como objetivo promover o relacionamento interno através de uma comunicação contínua e
dinâmica entre os acadêmicos e colaboradores e assim ampliar o diálogo e fortalecimento do conceito de gestão
democrática e participativa, além de prestar atendimento aos acadêmicos em encaminhamento de demandas para
outros setores da instituição, como:
I.
II.

Colegiado de Curso;
Coordenação de Curso;

III.

Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX;

IV.

Diretoria Acadêmica.

V.
VI.

Diretoria Administrativa-Financeira;
Secretaria Acadêmica;

3.9 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS E AÇÕES DE ESTÍMULO À PRODUÇÃO DISCENTE E
À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)
As políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e participação em eventos nos cursos de
graduação e pós-graduação garantem:
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I.

Garantia de apoio financeiro e/ou logístico para:
a. Organização e participação discente em eventos promovidos pela própria IES ou por outras
instituições credenciadas;
b. Produção acadêmica discente e sua publicação em encontros e periódicos nacionais e
internacionais;
c. Criação de Revista institucional para publicações científicas;
d. Promoção de eventos artísticos e culturais.

II.

Criação de ANAIS dos eventos científicos, didático-pedagógicos e tecnológicos;

III.

Desenvolvimento de programa de bolsas para Iniciação Científica;

IV.

Contratação de professores doutores como forma de incentivo à Iniciação Científica;

V.

Oferta curricular de projetos integradores incentivando a pesquisa.

A FACITEC reconhece como práticas exitosas quanto a produção discente a institucionalização de:
I.
II.

Revista Científica;
Semanas Profissionais;

III.

Jornadas Científicas;

IV.

Cafés Culturais.
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EIXO IV
POLÍTICAS DE
GESTÃO
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EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
4.1 CORPO DOCENTE
O corpo docente de cada curso da FACITEC é constituído por profissionais legalmente habilitados, que se
sobressaem pela idoneidade científica e pedagógica, bem como, pela probidade de vida e que manifestem
interesse em ingressar na Instituição e exercer atividades diretamente ligadas ao ensino, à pesquisa, à extensão
e á administração acadêmica.
É considerado docente aquele profissional que se encontra regularmente contratado pela Mantenedora e exerça
atividades do magistério pertinentes ao ensino na graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, assessoria e
coordenação exercidas em Departamentos, Centros, Institutos ou Órgãos Suplementares da Instituição, bem
como as atividades de Administração Acadêmica, nos termos da legislação vigente.
Os Coordenadores de Curso de Graduação são considerados docentes pois os mesmos além de desempenharem
as funções administrativas inerentes ao cargo, também ministram aulas para os cursos.

4.1.1 Composição
4.1.1.1 Titulação
I.
II.

Titulação mínima de especialização;
80% de professores com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu e desses acima
de 10% com título de doutor.

4.1.1.2 Regime de Trabalho
A instituição adota os seguintes regimes de trabalho para o corpo docente:
4.1.1.2.1 Horista
Corresponde ao docente contratado pela instituição exclusivamente para ministrar aulas, independentemente da
carga horária contratada, ou que não se enquadre em outros regimes de trabalho.

4.1.1.2.2 Parcial
Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na mesma instituição, reservado pelo
menos 25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de estudantes.
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4.1.1.2.3 Integral
Compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado o tempo de,
pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação.
No primeiro (1º) ano de implantação dos cursos não haverá contratação de horista devido a implementação do
Projeto Pedagógico, sendo previsto contratação inicial de 80% em regime parcial e 20% integral. A partir dai,
deve-se respeitar os percentuais descritos no Plano de Expansão do Corpo Docente por Regime de Trabalho
(item 4.2.4), sendo o regime horista nunca superior a 20%.

4.1.1.3 Experiência Acadêmica no Magistério Superior
I.

Experiência acadêmica no magistério superior, com pelo menos:
a. 3 anos para bacharelados e licenciatura;
b. 2 anos para os cursos tecnológicos.

4.1.1.4 Experiência Profissional não Acadêmica
I.

Experiência profissional não acadêmica, com pelo menos:
a. 3 anos para bacharelados e licenciatura;
b. 2 anos para os cursos tecnológicos.

4.1.2 Plano de Carreira
A composição, bem como, as competências, políticas de qualificação, recrutamento e seleção, progressão
horizontal e vertical e regime de trabalho estão definidos no Plano de Carreira e Salário da FACITEC,
homologado pelo Ministério do Trabalho.
As políticas de qualificação continuada, inclusive com Formação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS,
respeitam as seguintes diretrizes:

4.1.3 Critérios de Seleção e Contratação
A instituição recruta docentes por meio de processo seletivo podendo ser composto de:
I.

Prova didática; ou

II.

Prova de títulos; ou

III.

Entrevista.
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O processo seletivo é realizado por uma comissão ou banca examinadora, em conformidade com o que
preceitua o regimento interno e plano de carreira e cargos.
O recrutamento de profissionais para o magistério superior, considerará:
I.
II.

Titulação mínima de especialização (pós-graduação lato sensu);
Experiência em magistério de 02 (dois) anos letivos ou experiência profissional comprovada de, no
mínimo, 1(um) ano na área de formação.

III.

Aprovação em requisitos seletivos para ingresso.

A contratação do docente é efetivada pela mantenedora, por nomeação da Diretoria Geral e dar-se-á sob o
regime da CLT, obedecendo às seguintes fases:
I.
II.
III.

Proposição e comprovação da necessidade da contratação do docente pelo Coordenador de Curso;
Expedição de edital de processo seletivo pela Diretoria;
Avaliação, pela Diretoria, da competência técnica e didática do docente a ser contratado.

A admissão do docente somente se efetivará se forem atendidos os seguintes requisitos:
I.
II.

Existência de vaga aprovada pela Diretoria;
Apresentação de currículo atualizado com cópia dos documentos que comprovem o seu conteúdo;

III.

Apresentação de todos os documentos exigidos pelo setor de Recursos Humanos da instituição;

IV.

Cumprimento dos demais requisitos exigidos pelo Edital do processo seletivo, pelo PCC e pelo
Regimento Interno da Instituição.

O corpo docente dos cursos obedecerá aos seguintes requisitos, em relação a contratação:

4.1.4 Procedimentos para Substituição (Definitiva e Eventual) dos Professores
Os procedimentos para substituição eventual dos professores obedecem aos critérios estabelecidos pelo
Ministério do Trabalho, Convenção Coletiva do Trabalho, Regimento Interno e Plano de Carreira e Salários,
garantindo os direitos do docente e daquele que o substituirá.
Para tanto, conta com os seguintes procedimentos:
I.
II.
III.

Manter Banco de Dados de docentes/tutores eventuais nas diversas áreas do conhecimento;
Promover processos seletivos para contratação docente com classificação para substituição eventual;
Manter salas montadas com exercícios para casos de faltas, sem necessidade eminente de contratação
de eventual;

IV.

Distribuir carga horária de forma a possibilitar o docente assumir aulas eventuais.
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Nos impedimentos eventuais de titular de cargo ou ocupante de função atividade, é contratado docente que fará
jus a salário igual ao que seria pago ao substituído, inclusive as férias e recessos proporcionais para aqueles que
mantiverem a contratação acima de 30 dias e/ou terminarem o semestre ou ano letivo, observado o disposto no
parágrafo único da Cláusula sobre Remuneração dos Períodos de Recessos, Férias e Exames da Convenção
Coletiva do Trabalho - CCT estadual, ressalvadas as vantagens do substituído que tenham caráter pessoal, bem
como a classificação no quadro hierárquico docente do estabelecimento de ensino, aprovado pelo órgão próprio
do sistema de ensino ou Ministério do Trabalho ou sindicatos signatários.

4.1.5 Política de Capacitação Docente e Formação Continuada
A Política de Capacitação Docente (PCD), tem por objetivo promover a melhoria da qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão, a qual só poderá ser alcançada através de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
assim como de treinamento e atualização profissional, visando o aprofundamento e o aperfeiçoamento dos
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.
A Instituição oferece aos seus docentes alguns incentivos, como:
I.

Bolsas de Estudo para curso de doutorado, mestrado ou aperfeiçoamento, preferencialmente em
instituições brasileiras;

II.

Concessão de auxílio para os docentes participarem de congressos, seminários e eventos similares, de
acordo com a área de atuação ou em área afim;

III.

Divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias e outros trabalhos acadêmicos ou
profissionais;

IV.
V.

Edição das produções científicas;
Licença especial, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participarem de programas de
Pós-Graduação, de treinamento ou aperfeiçoamento.

Os docentes podem se inscrever no PCD, de acordo com os seguintes critérios:
I.

Nos programas de doutorado, terão prioridade os docentes que possuam, no mínimo, o título de
mestrado;

II.

Nos programas de mestrado, terão prioridade os docentes que possuam, no mínimo, o título de
especialistas;

III.

Nos cursos de treinamento, atualização ou aperfeiçoamento, os que estejam atuando na área do curso ou
área afim;

IV.

Quando for o caso, se levará em conta o tempo de antiguidade do docente na Instituição.

No caso dos docentes da EaD, que sejam capacitados para o desenvolvimento de habilidades e competências ao
longo dos cursos. Para tanto, a IES disponibiliza, além das vantagens acima:
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I.

Capacitações sobre os processos acadêmicos previstos para a modalidade a distância, bem como dos
mecanismos de comunicação e de interação que serão utilizados;

II.
III.

Formações específicas, ao longo do curso, para a familiarização em EaD;
Oficinas para treinamento para utilização de material didático e recursos tecnológicos disponíveis.

4.1.5.1 Participação em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos ou Culturais
A FACITEC desenvolve ações de estímulo para participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou
culturais dos docentes, como:
I. Apoio financeiro para a participação em eventos na IES ou em outras credenciadas;
II. Apoio financeiro e logístico para a organização de eventos na IES;
III. Apoio à produção acadêmica e à sua publicação em encontros e periódicos nacionais e internacionais;
IV. Apoio a publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais;
V. Criação de revista acadêmico-científica.

4.1.5.2 Participação em Cursos de Desenvolvimento Pessoal
A FACITEC anualmente dispõe várias oportunidades aos docentes para participarem de cursos de
desenvolvimento pessoal, com oferta de:
I. Cursos de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, científico e cultural dos docentes, na perspectiva da
construção sistêmica de um padrão unitário de qualidade, que venha a se constituir em um diferencial
competitivo da Faculdade;
II. Incentivo para participação em cursos de especialização;
III. Oficinas técnicas, pedagógicas, científicas e culturais;
IV. Conferências.

4.1.5.3 Qualificação Acadêmica em Programas de Mestrado e Doutorado
A FACITEC está convencida da necessidade de envidar esforços para concretizar uma política efetiva de
capacitação de docentes, em virtude das dificuldades de formação e contratação de mestres e doutores, devido
à:
I. Localização da FACITEC, no interior, a mais de 500 km da capital do estado;
II. Custos elevados de manutenção desse pessoal especializado;
III. Baixo poder aquisitivo dos alunos, consequentemente, mensalidades reduzidas.
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A FACITEC buscará as seguintes alternativas para a solução dessa problemática:
I. Associar-se a outras instituições para a criação de cursos de mestrado a serem ministrados localmente,
com o objetivo de valorizar o quadro docente da Instituição;
II. Definir um valor de investimento anual reservado à manutenção de professores em programas de
Mestrado ministrados fora da sede, por Instituições de reconhecida excelência.
III. As políticas para atendimento à meta de um quadro docente com número adequado de mestres e doutores
contemplam, além dessas diretrizes, a contratação preferencial de docentes com qualificação mínima de
mestrado.

4.1.6 Cronograma e Plano de Expansão do Corpo Docente
A expansão do Corpo Docente se faz em consonância com a implantação de novos cursos.
QUADRO 4 – Cronograma de Expansão do Corpo Docente por Titulação
Titulação

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

Especialista

40%

35%

38%

30%

25%

Mestre

44%

48%

44%

46%

55%

Doutor

16%

17%

18%

19%

20%

QUADRO 5 – Cronograma de Expansão do Corpo Docente por Regime de Trabalho
Regime de Trabalho

ANO I

ANO II

ANO III

ANO IV

ANO V

Horista

20%

20%

20%

20%

20%

Parcial

60%

55%

50%

45%

40%

Integral

20%

25%

30%

35%

40%

A FACITEC prevê para a expansão do corpo docente em relação os cursos previstos no prazo de vigência do
PDI:
QUADRO 6 – Expansão do Corpo Docente em Relação aos Cursos a Serem Implantados
CURSOS
Direito
Ciências Biológicas

2019
12
12

2020
14
14

2021
16
16

2022
18
18

2023
20
20
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Enfermagem
Fisioterapia
Radiologia
Medicina
TOTAL

24

28

12

14
12
8

44

70

16
14
10
18
98

4.2 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Considera-se como membro do Corpo Técnico-Administrativo todo aquele que exerça qualquer função diversa
da função de ministrar aulas e que prestem serviços de apoio técnico, administrativo e operacional, bem como
de assessoramento a todos os órgãos e níveis hierárquicos da Instituição, desempenhando funções de apoio
operacional em execução de serviços gerais, necessários ao bom desempenho institucional; apoio
administrativo; assessoria e suporte à administração superior ou intermediária, que demandem análises,
pareceres, procedimentos e execução; e de administração, controle, coordenação, supervisão e avaliação.

4.2.1 Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo Técnico-Administrativo
O Plano de Capacitação Profissional será implementado, em consonância com as diretrizes nacionais, nas
seguintes linhas de desenvolvimento:

4.2.1.1 Linhas de Desenvolvimento
Ações que visam ao desenvolvimento do pensamento crítico acerca do papel da faculdade, dos serviços
oferecidos por ela, do seu papel enquanto profissional e de sua cidadania, bem como a sua integração no serviço
e na Instituição.

4.2.1.1.1 Capacitação Profissional
Capacitação visando a conscientização os aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à
execução e ao controle das metas institucionais, ou seja, ações de capacitação para o desempenho de atividades
vinculadas ao ambiente, ao cargo, ao setor ou a projetos.

4.2.1.1.2 Capacitação Educacional
Visa o desenvolvimento e progressão nos estudos com incentivo ao acesso à Educação Superior,
independentemente do cargo que ocupa.
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4.2.1.1.3 Capacitação Administrativa
Ações voltadas para a preparação dos colaboradores para atividades de gestão, que deverão se constituir em prérequisitos para o exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção.
A implantação e a implementação do Plano de Capacitação Profissional dar-se-á mediante as seguintes
condições:
I.

Participação em ações de capacitação como congressos, cursos de atualização, extensão, treinamento
em serviço, grupos de trabalho, etc;

II.
III.

Participação em cursos conforme demanda;
Participação em treinamentos em serviço.

4.2.1.2 Tipos de Desenvolvimento
A política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-administrativo garante aos técnicosadministrativos:

4.2.1.2.1 Participação em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos ou Culturais
A FACITEC proporciona ao corpo técnico-administrativo:
I.

Participação em eventos de caráter científico ou cultural que poderão ocorrer dentro ou fora da
Instituição, em sistema de rodízio, por áreas aplicadas, na forma de um Plano de Capacitação, que deve
prever:
a. Afastamento das atividades acadêmicas com a manutenção de todas as vantagens e benefícios
da carreira para professores que estejam cursando mestrado ou doutorado;
b. Auxílio financeiro na forma de bolsa e/ou custeio de despesas.

II.

Participação em atividades acadêmico-científico-culturais, como:
a. Seminários;
b. Simpósios;
c. Jornadas;
d. Semanas científicas;
e. Congressos;
f.

Encontros;

g. Cursos livres diversos;
h. Palestras;
i.

Workshops.
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4.2.1.2.2 Participação em Cursos de Desenvolvimento Pessoal e Profissional
I.
II.

Participação em cursos de desenvolvimento pessoal e profissional;
Assessoria técnica no desenvolvimento das funções.

III.

Participação de atividades de atualização e desenvolvimento permanentes;

IV.

Participação em grupos de estudos;

V.
VI.
VII.
VIII.

Participação em oficinas;
Participação em qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos;
Treinamento em serviço;
Participação em cursos de aperfeiçoamento para atuação nas modalidades presencial e EaD.

4.2.1.2.3 Qualificação Acadêmica na Graduação e/ou em Programas de Pós-Graduação
I.

Qualificação acadêmica na graduação e/ou em programas de pós-graduação, se optarem em
prosseguirem estudos;

II.

Oferta e incentivo para participação de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu;

4.2.1.3 Procedimentos
O Plano de Capacitação Profissional integra a política de treinamento e desenvolvimento e prevê os seguintes
procedimentos:
I.
II.
III.

Encaminhamento obrigatório das solicitações de licença para capacitação ao órgão colegiado superior;
Redução de atividades durante a realização do curso, se for o caso;
Compromisso de permanência do colaborador após a conclusão do curso por tempo igual ou superior
ao do período de gozo dos benefícios previstos, sob pena de ressarcimento à Instituição dos valores
percebidos no período do curso.

IV.

Obrigatoriedade de apresentação de relatórios semestrais, durante todo o período de afastamento. O
período de afastamento para participação em atividades de capacitação será acertado na ocasião,
considerando-se a carga horária do curso ou da atividade a ser desenvolvida.

4.2.2 Critérios de Seleção e Contratação
A carreira do corpo técnico-administrativo da Instituição será estruturada nas seguintes categorias e níveis:
I.
II.

Auxiliar Administrativo e de Serviços Gerais NÍVEL I, II;
Técnico Administrativo de Nível Superior NÍVEL I, II.
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Para SELEÇÃO dos técnicos Administrativos para ocupação de cargos da categoria I, Auxiliar Administrativo
e de Serviços Gerais, respeitada a especificidade do cargo, avalia-se:
I.
II.
III.

Curriculum Vitae;
Conhecimentos técnicos de Ensino Médio;
Conhecimento prático, limitados a uma rotina de trabalho com atividades de baixa e média
complexidade.

A contratação é feita mediante contrato por período experimental de até 90 dias (noventa) dias (período de
experiência).
São CRITÉRIOS DE CONTRATAÇÃO dos técnicos-administrativos:
I.
II.

Ter idoneidade moral compatível com a dignidade e a responsabilidade da função;
Ter formação compatível com o exercício da função;

III.

Ter disponibilidade de tempo para o desempenho regular de suas funções;

IV.

Ter experiência profissional quando o cargo exigir;

V.
VI.

Ter bom estado de saúde comprovado por atestado médico;
Ter sido aprovado no processo seletivo, de acordo com o cargo a ser ocupado

Só ocorrerá seleção externa quando esgotada a possibilidade de seleção interna, de caráter classificatório.

4.2.3 Regime de Trabalho
O regime de trabalho adotado pela instituição está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pela
qual se regem todos os respectivos contratos, e do Regimento Interno da Instituição, respeitado o limite de
44h00m semanais, no máximo.
O regime de trabalho do corpo técnico administrativo está estruturado da seguinte forma:
I.

10 horas semanais.

II.

20 horas semanais;

III.

25 horas semanais;

IV.

30 horas semanais;

V.

40 horas semanais;

VI.

44 horas semanais.

4.2.4 Cronograma de Expansão do Corpo Técnico Administrativo
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A expansão do corpo técnico-administrativo se dá em relação os cursos previstos no prazo de vigência deste
PDI, sendo consideradas, para cada curso a ser implantado, as seguintes necessidades:
I.
II.

1 Coordenador de curso;
1 Apoio de Coordenação de curso;

III.

1 Auxiliar de Secretaria;

IV.

1 Auxiliar de Serviços Gerais;

V.

1 Técnico de Laboratório (conforme especificidade do curso).

TABELA 2 - Cronograma de Expansão do Corpo Técnico Administrativo
Titulação
Auxiliares Administrativos
Técnicos Administrativos
TOTAL

2019
6
4
10

2020
6
4
10

2021
9
8
17

2022
18
16
34

2023
21
20
41

4.3 CORPO DE TUTORES
4.3.1 Política de Capacitação e Formação Continuada para o Corpo de Tutores Presenciais e a Distância
A Política de Capacitação dos Tutores (PCT), tem por objetivo promover a melhoria da qualidade do ensino, a
qual só poderá ser alcançada através de programas de Pós-Graduação Lato Sensu, assim como de treinamento e
atualização profissional, visando o aprofundamento e o aperfeiçoamento dos conhecimentos científicos,
tecnológicos e profissionais.
A Instituição oferecerá oportunidades para capacitações e Formação Continuada aos seus tutores com alguns
incentivos, a saber:

4.3.1.1 Participação em Eventos Científicos, Técnicos, Artísticos ou Culturais
I.

Concessão de auxílio para:
a.

Participação em congressos, seminários e eventos similares, de acordo com a área de atuação
ou em área afim;

b. Divulgação e/ou publicação de produções científicas ou profissionais;

4.3.1.2 Participação em Cursos de Desenvolvimento Pessoal e Profissional
I.

Oferta de cursos de treinamento, atualização ou aperfeiçoamento, os que estejam atuando na área do
curso ou área afim;
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II.

Capacitações sobre os processos acadêmicos previstos para a modalidade a distância, bem como dos
mecanismos de comunicação e de interação que serão utilizados;

III.

Formações específicas, ao longo do curso, para a familiarização em EaD;

IV.

Oficinas para treinamento para utilização de material didático e recursos tecnológicos disponíveis.

4.3.1.3 Qualificação Acadêmica nos Programas de Pós-Graduação
II.
III.

Bolsas de Estudo para curso de especialização na própria instituição;
Licença especial, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para participarem de programas de
Pós-Graduação, de treinamento ou aperfeiçoamento.

Os tutores podem se inscrever no PCT, de acordo com os seguintes critérios:
V.
VI.

Nos programas de especialização, terão prioridade os tutores somente graduados;
Nos programas de mestrado, terão prioridade os tutores que possuam, no mínimo, o título de
especialistas;

VII.

Quando for o caso, se levará em conta o tempo de antiguidade no exercício da função na Instituição.

4.3 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES
4.3.1 Processos de Gestão Institucional
Os processos de gestão institucional da FACITEC se apoia nos seguintes princípios básicos:
I.

Flexibilidade necessária para efetuar os ajustes que se fizerem imperativos diante das ameaças e
oportunidades que surgirem no curto, médio e longo prazo;

II.
III.

Divisão do trabalho equânime, visando o aumento da eficiência;
Delegação de competência de forma que o trabalho possa ser descentralizado, permitindo à autoridade
superior dispor de tempo para cuidar dos aspectos estratégicos da Instituição (o exercício da visão
estratégica); e

IV.

Coordenação efetiva, permitindo obter a sinergia necessária, capaz de sistematizar todos os esforços
que objetivam a concretização dos objetivos estratégicos e operacionais.

Os processos de gestão se desenvolvem por meio dos colegiados que tem autonomia e representatividade dos
órgãos gestores e participação de docentes, técnicos, discentes e da sociedade civil organizada, além de estarem
regulamentados com documento que determina os mandatos dos membros que compõem os órgãos colegiados
e sistematização e divulgação das decisões colegiadas, cuja apropriação pela comunidade interna é assegurada.
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4.3.2 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisões
Conforme disposto no Regimento da FACITEC a sua estrutura organizacional conta com os seguintes órgãos:
4.3.2.1 Órgãos Colegiados Normativos, Consultivos e Deliberativos
4.3.2.1.1 Conselho Superior de Planejamento e Gestão - CONSUPLAG
O CONSELHO SUPERIOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - CONSUPLAG é o órgão máximo de
deliberação da FACITEC, incumbindo-se da definição da sua política geral nos planos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar e funciona como instância de recurso.
O CONSUPLAG está assim constituído:
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Diretor Geral - como seu presidente, com mandato enquanto durar o cargo;
Diretor Administrativo, com mandato enquanto durar o cargo;
2 representantes da Mantenedora, com mandato de dois (2) anos permitida a recondução;
Pelos Coordenadores de Curso, com mandato enquanto durar o cargo;
Dois (2) docentes do Núcleo Docente Estruturante - NDE de cada curso, de modo a assegurar a
participação de 70% de docentes com mandato de dois (2) anos, permitida a recondução;

X.

Por um representante de cada curso indicado pela representação estudantil, eleitos por seus pares e com
mandato de dois (2) anos, permitida a recondução;

XI.

Dois (2) técnico-administrativos eleitos por seus pares para um mandato de dois (2) anos, permitida a
recondução;

XII.

Dois representantes da comunidade.

Compete ao Conselho Superior de Planejamento e Gestão:
I.
II.
III.

Estabelecer a política geral da FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA;
Aprovar ou alterar o Regimento Geral, bem como baixar Resoluções Complementares;
Apreciar e aprovar, no primeiro trimestre de cada ano, o Relatório Anual das Atividades, apreciar e
aprovar a prestação de contas referentes ao exercício anterior, bem como votar a proposta orçamentária
da FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA.

IV.

Decidir sobre matéria administrativa e financeira da FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DE JANAÚBA, obedecido o disposto pela Entidade Mantenedora;

V.

Decidir, à vista de planos aprovados pelo COLEGIADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PEDAGÓGICA, sobre a criação de curso de graduação e pós-graduação, obedecido o disposto pela
Entidade Mantenedora;
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VI.

Aprovar criação, reorganização ou extinção de Órgãos de Apoio Administrativo e Pedagógico ou outros
órgãos;

VII.

Criar e atribuir prêmios destinados a distinguir atividades científicas e culturais;

VIII.

Aprovar normas sobre a concessão de títulos de dignidades da instituição e concedê-las;

IX.

Decidir sobre abertura de inquérito destinado a apurar responsabilidade da Diretoria.

X.
XI.

Decidir sobre a suspensão temporária, total ou parcial de atividades da instituição;
Estabelecer normas para a celebração de convênios e contratos;

XII.

Decidir sobre matéria omissa no Estatuto da Mantenedora e Regimento Geral;

XIII.

Elaborar e modificar seu próprio regulamento;

XIV.

Aprovar os regulamentos dos órgãos administrativos da FACITEC;

4.3.2.1.2 Conselho de Planejamento e Gestão Pedagógica – COPGEPE
É o órgão técnico superior de deliberação e supervisão em matéria de ensino, pesquisa e extensão, cabendo, de
suas decisões, recurso para o Conselho Superior de Planejamento e Gestão da FACITEC, para arguição de
matéria regimental, estatutária ou legal, com a seguinte Constituição:
I.

Representantes Técnicos Administrativos:
a. Diretor/a Geral;
b. Diretor/a Administrativo;
c. Secretário/a Acadêmico/a.

II. Representantes Docentes:
a. Coordenador/a de Curso;
b. Coordenador/a de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação;
c. Coordenador/a de Ensino e Trabalho Pedagógico.
III. Representantes Discente:
a. Representantes de cada curso na proporção de 20% (vinte por cento) do total de membros do
COPGEPE indicados por seus pares.
O mandato dos membros docentes no COLEGIADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PEDAGÓGICA –
COPGEPE é de 02 (dois) anos, permitida a recondução, excetuado o mandato dos membros natos, cujo término
coincidirá com o seu afastamento do cargo.

4.3.2.1.3 Colegiados de Curso
Compete aos Colegiados de Cursos:
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I.

Elaborar os planos de trabalhos a serem desenvolvidos, aprovar os programas das disciplinas que se
situem no seu âmbito de atuação, aprovando os que estejam em consonância com o respectivo projeto
pedagógico e propor a estrutura curricular e acompanhar a sua execução;

II.

Atribuir encargos e manifestar-se sobre projetos de ensino, pesquisa e extensão do pessoal docente que
o integra;

III.

Coordenar o trabalho de pessoal docente, visando a unidade e eficiência do ensino, da pesquisa e da
extensão, bem como tomar as providências necessárias de ordem didática, científica e administrativa
consideradas importantes ao desenvolvimento de suas atividades;

IV.
V.

Elaborar a relação de disciplinas integrantes do Curso com as respectivas ementas;
Indicar professores do COLEGIADO DE CURSO para assistir aos alunos na elaboração de seus planos
de estudo e pesquisa, distribuindo-lhes carga horária necessária;

VI.

Propor pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, a substituição do Coordenador, bem como propor
ao COLEGIADO DE CURSO o afastamento de qualquer um dos seus membros;

VII.

Propor a contratação de pessoal docente em conjunto com os demais Colegiados de curso da Faculdade;

VIII.

Eleger sua representação junto aos Colegiados superiores da FACULDADE DE CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA DE JANAÚBA, conforme dispuserem os respectivos regulamentos e este Regimento;

IX.

Propor ao COLEGIADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PEDAGÓGICA a realização de Cursos
de Pós-Graduação e coordenar os que forem aprovados em seu âmbito;

X.

Aprovar o afastamento de docentes para participação em cursos, simpósios, seminários, congressos e
outras atividades.

XI.

Opinar sobre programa de publicações a ser executado pelo Curso, ouvindo, quando for o caso, o
COLEGIADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PEDAGÓGICA

XII.

Participar da elaboração do Calendário Acadêmico do Curso a ser aprovado pelo COLEGIADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO PEDAGÓGICA;

XIII.

Opinar sobre aproveitamento de estudos, transferências e dispensa de disciplinas;

XIV.

Elaborar e aprovar o projeto pedagógico do curso obedecendo às diretrizes do PDI e PPI;

XV.

Praticar outros atos de sua competência, previstos no Estatuto da Mantenedora e neste Regimento, ou
por delegação dos órgãos superiores da FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE
JANAÚBA;

XVI.

Ordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas nos estágios.

O COLEGIADO DE CURSO tem um Coordenador nato, o coordenador do Curso, nomeado pelo Diretor Geral
para um mandato de 2 (dois) anos, permitida recondução.
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4.3.2.2 Órgãos Executivos
4.3.2.2.1 Diretoria Geral
Instância que coordena e supervisiona todas as atividades da instituição.
Compete ao Diretor Geral:
I.

Representar a FACITEC ou promover-lhe a representação, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

II.

Convocar e presidir as reuniões dos Conselhos de que fizer parte;

III.

Coordenar e controlar a execução do plano anual da FACITEC e avaliar os resultados;

IV.

Promover o intercâmbio da FACITEC com a comunidade e com instituições congêneres;

V.
VI.

Coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades da FACITEC;
Promulgar resoluções dos Conselhos e baixar portarias, editais, ordens de serviços e atos inerentes à
administração da FACITEC;

VII.

Cumprir e fazer cumprir as decisões dos órgãos Colegiados superiores, bem como executar os planos e
orçamentos aprovados;

VIII.

Presidir todos os atos da FACITEC a que estiver presente;

IX.

Assinar acordos, convênios e contratos, observado o disposto na legislação em vigor, no Estatuto da
Mantenedora e neste Regimento;

X.

Conferir graus e títulos acadêmicos;
Tomar decisões, “ad referendum” do Colegiado Superior competente, submetendo-as à apreciação do

XI.

mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias;
XII.

Pronunciar-se, privativamente, em nome da FACITEC.

4.3.2.2.2 Diretoria Administrativa
Compete ao Diretor Administrativo:
I.

Coordenar, executar, avaliar e assessorar as atividades de formulação de política de gestão patrimonial,
gestão financeira, gestão de suprimentos, administração de serviços e de pessoal;

II. Assegurar a plena execução das atividades necessárias a formulação de políticas, avaliação e gestão
orçamentária, manutenção e desenvolvimento da infraestrutura computacional, física e institucional,
objetivando o aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da FACITEC.
III. Planejar, coordenar e executar atividades que visem a formulação de políticas de gestão na esfera
administrativa, e em especial:
a. Planejamento Orçamentário e Apuração de resultados;
b. O Controle Patrimonial;
c. O Planejamento Estratégico;
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d. Departamento de Tecnologia da Informação;
e. Gerência Administrativa e Financeira;
f.

Gerência de Recursos Humanos.

São unidades administrativas de apoio:
I.

Setor de Apoio a Diretoria

Compete ao Setor de Apoio a Diretoria:
a. Supervisionar trabalhos de setor de apoio a Diretoria em primeiro nível da organização, tendo em
vista a realização de atividades executivas, assistindo diretamente à Diretoria;
b. Planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades e os trabalhos pertinentes ao setor.

II.

Assessoria de Comunicação e Marketing Educacional

Compete à Assessoria de Comunicação e Marketing Educacional:
a. Exercer atividade profissional no campo da comunicação social, interna e externamente;
b. Preparar e redigir artigos, editoriais, comentários e noticiário variado de interesse da FACULDADE
DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA, a serem divulgados por veículos de comunicação
de massa;
c. Realizar entrevistas e reportagens, redigir boletins, mensagens, relatórios e documentos oficiais;
d. Planejar e executar pesquisas e campanhas de relações públicas junto ao público alvo da faculdade,
em caráter permanente.

III.

Serviços Gerais

Compete aos Serviços Gerais:
a. Acompanhar, monitorar e executar as atividades relativas a organização, manutenção e limpeza das
dependências da instituição e ou espaços utilizados pela instituição em situações diversas relacionadas
ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão;
b. Superintender todas as atividades relacionadas com os serviços gerais.
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4.3.2.2.3 Diretoria Acadêmica
É o órgão responsável pelo acompanhamento e orientação dos coordenadores de curso e de toda ação
institucional no que tange à área pedagógica. Estão subordinados a esta Coordenadoria todos os coordenadores
de curso e os funcionários técnico-administrativo ligados às coordenações.
Compete ao Diretor Acadêmico:
I.

Proporcionar o aumento do número de vagas nos cursos existentes e ofertar novos cursos ou
habilitações;

II.

Contribuir com a implantação de reformas curriculares, em cumprimento ao pelos dispositivos legais;

III.

Criar cursos de formação profissional técnica de menor duração, incluindo aí os cursos sequenciais;

IV.

Estabelecer o perfil do futuro profissional dentro do conceito da formação social, respondendo às reais
necessidades da sociedade;

V.
VI.
VII.

Estimular a adoção de modernas técnicas para o processo ensino-aprendizagem;
Estimular o desenvolvimento de atividades com utilização de ferramentas tecnológicas;
Oferecer oportunidades para que os acadêmicos possam participar efetivamente de atividades de
extensão e pesquisa;

VIII.

Criar Núcleos de Tutoria em Educação a Distância para implementar as ações pertinentes a essa
atividade;

IX.

Promover cursos de educação continuada para todos os professores das diversas áreas do conhecimento,
incluindo cursos na modalidade EAD;

X.

Contribuir com a reestruturação e flexibilização dos currículos para que possam responder aos avanços
das ciências e às exigências atuais do exercício profissional;

XI.

Cumprir e fazer cumprir as políticas institucionais de ensino.

4.3.2.3 Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
São órgãos de apoio às atividades acadêmicas:
I.
II.

Coordenação de Curso;
Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX;

III.

Secretaria Acadêmica;

IV.

Biblioteca;

V.

Laboratórios.
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4.3.2.3.1 Coordenação de Curso
Compete ao Coordenador de Curso:
I.
II.

Encaminhar à direção a proposta curricular, para as providências pertinentes;
Acompanhar a execução curricular e os programas do curso;

III.

Estimular a integração interdisciplinar e dos docentes dos respectivos cursos;

IV.

Registrar e encaminhar aos órgãos competentes as experiências inovadoras de ensino desenvolvidas por
professores do curso;

V.

Programar as atividades extracurriculares dos cursos e disciplinas, respeitando o Calendário Acadêmico;

VI.

Propor ao Colegiado de Curso, normas e critérios para a verificação do rendimento acadêmico, em
consonância ao estabelecido pelo COPGEPE;

VII.

Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos, dispensa de disciplinas, transferências e exercícios
domiciliares, submetendo-o ao Colegiado Curso respectivo, encaminhando- o às instâncias superiores e
aos órgãos deliberativos superiores, quando for o caso;

VIII.

Receber e encaminhar os diversos requerimentos em matéria de sua competência dentro dos prazos
legais;

IX.

Coordenar e acompanhar os eventos promovidos pelo curso, em sintonia com outro(s) COLEGIADO
DE CURSO/NDE(s) envolvido(s);

X.

Promover, com os demais Coordenadores de Cursos, a integração e desenvolvimento de uma política
de ensino integrado;

XI.

Promover junto à comunidade da Faculdade a divulgação das informações relevantes à vida acadêmica;

XII.

Supervisionar a fiel execução do regime didático e dos programas de ensino, especialmente no que se
refere à observância de programas, horários, assiduidade e atividades dos docentes e discentes;

XIII.

Atender aos Órgãos de Apoio Administrativo e Pedagógico no que for de sua competência;

XIV.

Incentivar reuniões, seminários, encontros científicos e culturais na FACITEC e intercâmbio com outras
entidades congêneres;

XV.

Estimular a participação dos docentes em eventos culturais, científicos e esportivos, nacionais e
estrangeiros;

XVI.
XVII.
XVIII.

Promover a divulgação das atividades da FACITEC;
Propor prêmios e outras dignidades da instituição;
Cumprir e fazer cumprir as determinações dos Colegiados e as normas emanadas da Direção e dos
órgãos deliberativos superiores.

Para gerenciar os cursos a coordenação do Curso, além do apoio do Colegiado de Curso, contará também com
as seguintes assessorias a serem implantadas conforme demandas:
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I.

Assessoria Pedagógica: coordenada por um profissional com formação específica, a assessoria
acompanhará as atividades docentes e discentes dos cursos implantados objetivando a melhoria do
processo ensino-aprendizagem;

II.

Comissão Própria de Avaliação (CPA): composta por representantes dos docentes, representantes dos
discente e representantes da sociedade organizada, a Comissão de Avaliação tem por atribuição elaborar
e desenvolver, conjuntamente com a comunidade acadêmica uma proposta de autoavaliação
institucional, coordenando e articulando os processos internos de avaliação, de acordo com princípios e
diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES).

III.

Núcleo de Apoio Psicopedagógico para auxiliar os professores com aqueles acadêmicos que
apresentarem dificuldades de aprendizagem;

IV.

Núcleo Docentes Estruturante – NDE para auxiliar na elaboração, avaliação ou reestruturação do Projeto
Pedagógico do Curso.

4.3.2.3.2 Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão – COPPEX
A Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – COPPEX é o órgão encarregado de articular as
atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão junto com a Diretoria Acadêmica pelo planejamento,
coordenação e execução das atividades acadêmicas.
Compete a COPPEX:
I.
II.

Participar da definição da política administrativa inclusive com proposição de normas e diretrizes;
Estudar e aprovar a adoção de novos métodos e processos operativos;

III.

Decidir, determinar providências e estabelecer contatos sobre assuntos da respectiva área de atuação;

IV.

Baixar instruções gerais e zelar pelo cumprimento de diretrizes, normas e programas estabelecidos.

V.

Assegurar a plena execução das atividades necessárias ao desenvolvimento do ensino de graduação,
estabelecer diretrizes básicas e globais observada uma política de desenvolvimento do ensino de
graduação;

VI.

Planejar e coordenar o desenvolvimento e a realização de atividades de extensão junto à comunidade
regional, entidades públicas e privadas;

VII.

Coordenar o planejamento da difusão cultural, esportiva e de lazer, valorizando os aspectos regionais;

VIII.

Coordenar o planejamento para avaliação, acompanhamento e execução de projetos de pesquisa
técnico-científica, e de iniciação científica do corpo discente;

IX.

Desenvolver ações tendo em vista a captação de recursos necessários à realização de pesquisa e
intercâmbio técnico-científico;

X.

Coordenar programas de divulgação da produção científica. Assegurar a plena execução das atividades
necessárias ao desenvolvimento do ensino de pós-graduação,
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XI.

Elaborar a proposta de Avaliação Institucional, de modo a atender o disposto no PPI.

4.3.2.3.3 Secretaria de Documentação e Registro Acadêmico (Secretaria Acadêmica)
Órgão de desempenho das atividades administrativas que obedecerá a regulamento próprio aprovado pelo
Diretor.
Compete à Secretaria de Documentação e Registro Acadêmico:
I.
II.
III.

Realizar trabalhos de atendimento, comunicação e redação, no campo de secretariado;
Secretariar reuniões dos Colegiados Superiores elaborando súmulas, atas e resumos;
Programar, orientar e controlar atividades dos auxiliares da Secretaria de Documentação e Registro
Acadêmico;

IV.
V.

Expedir certidões e históricos acadêmicos, relacionados com a vida acadêmica;
Superintender todas as atividades relacionadas com o controle acadêmico.

4.3.2.3.4 Biblioteca
Compete à Biblioteca:
I.

Realizar trabalhos de atendimento, comunicação e redação, no que se refere ao trabalho do bibliotecário
e auxiliares;

II.

Programar, orientar e controlar atividades dos auxiliares da Biblioteca;

III.

Expedir nada consta para a secretaria e setor financeiro;

IV.

Superintender todas as atividades relacionadas com a Biblioteca.

4.3.2.3.5 Laboratórios
Compete aos Laboratórios Didáticos:
I.
II.
III.

Realizar trabalhos de atendimento nos laboratórios;
Programar, orientar e controlar atividades dos auxiliares, monitores e técnicos em laboratórios;
Superintender todas as atividades relacionadas ao bom funcionamento dos laboratórios.

4.3.4 Organograma Institucional e Acadêmico
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4.3.5 Sistematização e Divulgação das Decisões Colegiadas
A sistematização e a divulgação das decisões colegiadas, assim como a apropriação pela comunidade interna,
se processam por meio de:
4.3.5.1 Atas
De cada sessão lavrar-se-á uma ata, na qual constará: o nome completo dos membros presentes e ausentes, a
pauta a ser discutida e as deliberações com exposição sucinta do expediente, dos encaminhamentos, votações,
deliberações e moções.
Depois de aprovadas, as atas são assinadas pelo Presidente e pelo Secretário, garantindo-se sua publicidade e
arquivamento em ordem cronológica.
As decisões dos órgãos colegiados superiores ou da administração executiva superior têm forma de resolução
ou portaria.

4.3.5.2 Resoluções
As resoluções e portarias são atos normativos com efeitos internos ao órgão que a criou ou a outros órgãos
subordinados, podendo em raras hipóteses ter efeitos externos. São atos ou normas que partem dos órgãos
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colegiados deliberativos, normativos e consultivos da instituição, por meio dos quais são disciplinadas as
políticas institucionais e as matérias de competência de cada instância.
As resoluções não podem contrariar os regulamentos e os regimentos, mas explicá-los ou complementá-los.

4.3.5.3 Portaria
É um ato normativo com efeitos internos ao órgão que a criou ou a outros órgãos subordinados. São atos
administrativos da esfera executiva ou normas que partem de autoridades superiores, por meio dos quais são
disciplinadas as políticas institucionais e as matérias de competência de cada instância que a criou.
As resoluções não podem contrariar os regulamentos e os regimentos, mas explicá-los ou complementá-los.
As decisões dos órgãos deliberativos, normativos, consultivos e executivos são divulgados à
comunidade acadêmica por meio de:
I.
II.

Reuniões;
Painéis e murais institucionais;

III.

Sistema de Controle Acadêmico;

IV.

Site institucional.

4.4 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
4.4.1 Sustentabilidade Financeira: Relação com o Desenvolvimento Institucional
4.4.1.1 Previsão Orçamentária e Cronograma de Execução (5 Anos).
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4.4.2 Orçamento
O orçamento é formulado tendo em vista:
I.

Plano de Desenvolvimento Institucional:
a. Expansão dos Cursos e Programas Institucionais;
b. Desenvolvimento das Políticas Institucionais;
c. Implementação das Ações Administrativas;
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II.

Receitas:
a. Mensalidades;
b. Serviços;
c. Taxas.

III.

Despesas:
a. Acervo Bibliográfico;
b. Alugueis;
c. Despesas administrativas;
d. Encargos;
e. Equipamentos;
f.

Eventos Acadêmicos, Científicos, Tecnológicos, Culturais, etc;

g. Investimento;
h. Manutenção;
i.

Mobiliário;

j.

Pagamento de Pessoal;

k. Programas (Extensão, Incentivo a Pesquisa, Apoio Discente, etc);
l.

Desenvolvimento de Pessoas (capacitações, treinamentos, etc)

4.4.2.1 Fontes Captadoras de Recursos
A FACITEC vem ampliando e fortalecendo as fontes captadoras de recursos, a saber:
I.
II.
III.

Mensalidades;
Taxas;
Oferta de:
a. Prestação de Serviços por meio das clínicas;
b. Cursos de qualificação para a população por meio do COPPEX;
c. Cursos de Especialização.

IV.

FIES – melhoria nas avaliações externas e com isso aumento do número de atendidos e
consequentemente redução de evasão;

V.

ProUni – pagamento de impostos facilitada.

4.4.3 Sustentabilidade Financeira: Participação da Comunidade Interna
O orçamento foi realizado levando-se em conta as análises do Relatório de Autoavaliação realizado pela CPA e
com participação e acompanhamento das instâncias gestoras e acadêmicas que colaboraram com indicação de
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rubricas necessárias para o desenvolvimento das atividades de ensino, incentivo a pesquisa, extensão,
administração em geral e investimentos para a expansão da instituição.
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EIXO V
INFRAESTRUTURA
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EIXO 5 – INFRAESTRUTURA
5.1 INFRAESTRUTURAS FÍSICA E ACADÊMICA
5.1.1 Instalações Administrativas
A FACITEC dispõe de instalações compatíveis com sua estrutura organizacional e necessidade administrativa,
assim constituídas:

5.1.1.1 Adequação às Atividades Administrativas
QUADRO 7 - Instalações Administrativas

Instalações
Diretoria Geral

M²
13,5 M²

Diretoria
Acadêmica

10,5 M²

Diretoria
Administrativa
Financeira
Contadoria e RH

13,5 M²

Núcleo
Psicopedagógico

14,50 M²

TI

5,90 M²

5,90 M²

Mobiliários
01
mesa,
armário,
cadeira,
01
mesa,
armário,
cadeira,
01
mesa,
armário,
cadeira,
01
mesa,
armário,
cadeira,
01
mesa,
armário,
cadeira,
01
mesa,
armário,
cadeira,

01
04
01
04
01
04
01
02
01
04
01
04

Equipamentos
01 microcomputador,
impressora,
condicionado
01 microcomputador,
impressora,
condicionado
01 microcomputador,
impressora,
condicionado
01 microcomputador,
impressora,
condicionado
01 microcomputador,
impressora,
condicionado
01 microcomputador,
impressora,
condicionado

Materiais
01 01 lixeira
ar Material de escritório
01 01 lixeira
ar Material de escritório
01 01 lixeira
ar Material de escritório
01 01 lixeira
ar Material de escritório
01 01 lixeira
ar Material de escritório
01 01 lixeira
ar Material de escritório

5.1.1.2 Adequação às Atividades, a Guarda, Manutenção e Disponibilização de Documentação Acadêmica
As instalações administrativas foram estruturadas, mobiliadas e equipadas de forma adequada as necessidades
administrativas no desenvolvimento das atividades específicas de cada uma, para a guarda, manutenção e
disponibilização de documentação acadêmica.

5.1.2

Salas de Aulas
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5.1.2.2 Adequação às Atividades
QUADRO 8 - Descrição das Salas de Aulas
Instalações
Sala de Aula 1

M²
54,6 M²

Mobiliários
35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 2

54,6 M²

35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 3

54,6 M²

35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 4

54,6 M²

35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 5

54,6 M²

35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 6

54,6 M²

35 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Sala de Aula 7 a 54,6 M²
15

40 carteiras
01 mesa para o
professor, 01 cadeira
para o professor

Equipamentos
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Quadro branco, lixeira,
data
show,
ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som
Lousa, data show, ar
condicionado,
01
microcomputador,
caixinha de som

Materiais
Pincel, apagador

Pincel, apagador

Pincel, apagador

Pincel, apagador

Pincel, apagador

Pincel, apagador

Pincel, apagador

5.1.2.2 Recursos Tecnológicos
As salas de aulas estão equipadas com os seguintes recursos tecnológicos:
I.
II.

Data show;
Computador;

III.

Caixinhas de som;

IV.

Internet e wi fi.
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5.1.3 Auditório
O auditório atende às necessidades institucionais, considerando aspectos, como:
5.1.3.1 Adequação às Atividades
QUADRO 9 - Descrição do Auditório
Instalações
Auditório

M²
Mobiliários
281,75M² 120 cadeiras
01 mesa

Equipamentos
Data show
Ar condicionado
Som
Microfone
Computador

Materiais

5.1.3.2 Conforto
Para conforto dos usuários o Auditório possui:
I.
II.

Ar condicionado;
Cadeiras ergonômicas;

5.1.3.3 Isolamento e a Qualidade Acústica
O isolamento e a qualidade acústica do auditório estão garantidos por meio do Uso de materiais que permitem
viabilizam uma acústica de qualidade.

5.1.3.4 Recursos Tecnológicos Multimídia
São recursos tecnológicos multimídia disponíveis no auditório:
I.

Sistema multimídia;

II.

Microfone;

III.

Data show;

IV.

Internet e wi fi.

5.1.3.5 Disponibilidade de Conexão à Internet
O auditório possui disponibilidade de conexão à internet por meio de Wi-Fi com dedicação exclusiva.
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5.1.3.6 Equipamentos para Videoconferência
São equipamentos utilizados pelo auditório para videoconferência:
I.
II.
III.

Computador;
Filmadora;
Internet.

5.1.4 Sala de Professores
As salas de professores atendem às necessidades institucionais, considerando aspectos, como:
5.1.4.1 Adequação às Atividades
QUADRO 10 - Descrição da Sala de professores
Instalações
Sala de
Professores

M²
51,35 M²

Mobiliários
05 mesa
12 cadeiras
01 sofá
02 poltronas
Escaninhos

Equipamentos
01 frigobar
TV

Materiais
5 microcomputadores
Impressora

5.1.4.2 Recursos Tecnológicos
São recursos tecnológicos disponíveis na sala de professores:
I.
II.

Microcomputadores;
Internet;

III.

Impressora;

IV.

Tv para lazer.

Cabe ressaltar que o espaço dispõe ainda de Escaninhos para guarda de materiais; .
5.1.5 Espaços para Atendimento aos Discentes
Os espaços para atendimento aos discentes atendem às necessidades institucionais considerando aspectos, como:
5.1.5.1 Adequação às Atividades
QUADRO 11 - Descrição do Espaço para Atendimento aos Discentes
Instalações
M²
Núcleo
de 5,90 M²
Atendimento ao
Discente

Mobiliários
01 mesa
01 arquivo
02 cadeiras

Equipamentos
01 microcomputador
01 impressora
01 arquivo

Materiais
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5.1.5.2 Recursos Tecnológicos
São recursos tecnológicos disponíveis no Núcleo de Atendimento aos Discentes:
I.
II.
III.

01 microcomputador;
01 impressora;
Internet.

5.1.6 Espaços de Convivência, Lazer e de Alimentação
Os espaços de convivência, lazer e de alimentação atendem às necessidades institucionais, considerando
aspectos, como:
5.1.6.1 Adequação às Atividades
QUADRO 12 - Descrições dos Espaços de Convivência, Lazer e de Alimentação
Instalações
Cantina

M²
50 M²

Quadra
Poliesportiva

600 M²

Mobiliários
10 mesas
40 cadeiras

Equipamentos
Balcão
Geladeira
Espelho

Materiais

Bolas
Traves

5.1.6.2 Serviços Oferecidos
São serviços prestados pelos espaços de convivência, lazer e alimentação:
I.
II.

Internet;
Som;

III.

Microfone;

IV.

Intervalo cultural;

V.

Lanchonete.

5.1.7 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas
5.1.7.1 Laboratórios
5.1.7.1.1 Adequação às Atividades Laboratoriais
QUADRO 13 - Descrições dos Laboratórios
Instalações

M²

Mobiliários

Equipamentos

Materiais
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Descrição

Laboratório
Bioquímica

37,76 M²

20 Tamboretes
plástico/madeira e
ferro;
3 bancadas de
granito;
1 Quadro branco.

1 Geladeira;
1 Estufa;
1 Capela de exaustão;
1 Chuveiro químico;
2 Balanças analíticas;
1 Dessecador em sílica;
1 Refratômetro;
2 Voltímetros;
1 PHmetro de bancada;
1 Bomba a vácuo;
6 Bicos de Bunsen.

Relação
Equipamen
to/
Aluno
Relativo à
quantidade
de alunos
na turma.

Reagentes
diversos;
Balões de fundo
redondo;
Balões
volumétricos;
Bastões de
vidro;
Béqueres de
polipropileno;
Conjunto
condensador/des
tilador;
Erlenmeyer;
Estante para
tubos de ensaio;
Funil de
Bunchner;
Funil de
plástico;
Funil de
separação;
Garras para
funil de
separação;
Garras de metal;
Gral e pistilo;
Kitassato;
Papel filtro;
Pêra de sucção;
Pinças de
madeira;
Pinças para
béquer;
Pipeta de
Pasteur;
Pipetas
graduadas;
Pipeta
volumétrica;
Pisseta;Provetas
;
Rolhas de
silicone;
Solução tampão
7 e 4;
Suporte para
pipeta;
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Suporte
universal;
Termômetro;
Tripé com tela
de amianto;
Tubos de
ensaio;
Vidros de
relógio;
Laboratório
Microscopia

39,48 M²

20 Tamboretes
21 Microscópios;
plástico e ferro;
1 Televisão
4 Bancas
hexagonais;
4 Armários para
materiais

Laboratório
Anatomia

50 M²

4 Bancadas de
granito;
1 Bancada de
granito com pia;
20 Tamboretes
plástico e ferro;
1 Quadro branco;
1 Armário de
vidro e ferro;
1 Armário de
Madeira;
1 Armário de
metal;
1 Mesa de apoio
1 Maca de metal.

2 Balanças
antropométricas;
1 Esqueleto humano;
1 Balança mamãe e bebê;
1 Torso bissexual -

anatomia humana;
1 Protótipo de dente
molar biparticionado;
1 Protótipo de dente
canino biparticionado;
1 Protótipo de dente
incisivo inteiro;
1 Modelo anatômico
corte medial da cabeça;
1 Manequim masculino
corpo humano;
1 Banners explicativos
sistemas corpo humano;
1 Modelo anatômico
cabeça, crânio e
cérebro;
1 Modelo anatômico
musculatura e vasos
sanguíneos cabeça;
1 Boca com arcada,
escova e dentes
removíveis;
1 Dente molar ampliado
com evolução de cáries;
1 Modelo de
desenvolvimento da
dentição;

Relativo à
quantidade
de alunos
na turma.

Óleo de
imersão;
Kit para EDTA;
Lâminas;
Lamínulas
Placas de Petri.
Béquer;
Erlenmeyer.
Relativo à Álcool 70º;
quantidade Gaze;
de alunos Algodão;
na turma.
Detergente
enzimático;
Agulhas;
Seringas;
Cateter;
Scalp;
Jelco;
Fita p/ glicose;
Palito abaixador
lingual;
Esparadrapo;
Micropore;
Soro fisiológico;
Equipo;
Tree way;
Caixa de pérfuro
cortante;
Água Bidestilada.
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1 Modelo dentição
adulta;
1 Esqueleto coluna
vertebral;
1 Esqueleto tarso,
metatarso e falanges;
1 Boneco de RPC
4 Estetoscópios
4 Esfigmomanômetro
4 Aparelho medidor de
glicose
Pinça e tesoura
cirúrgica;
Bandejas.
Laboratório
53,97 M²
Pré-clínica
Odontológica
Laboratório
54,60 M²
de
Informática

21 mochos
1 armário

21 equipos odontológicos

08 bancadas
28 cadeiras

25 microcomputadores

Laboratório
de RX

2 mochos
2 cabines para
revelar
2 fotóforo
3 armários
1 computador
2 mesas
1 mocho

2 Aparelhos de RX

20
m²

Sala
de 40
Esterilização m²

1 Equipo
para cada
aluno
1
computador
para cada
aluno
2
alunos
para cada
aparelho de
RX

1 Autoclave manual
1 autoclave automática
1 seladora

Filmes
Radiográficos
Revelador
Fixador
Instrumentais
odontológicos
Insumos
EPIs

5.1.7.2 Clínicas
5.1.7.2.1 Adequação às Atividades Clínicas
QUADRO 14 - Descrições das Clínicas
Instalações

M²

Mobiliários

Equipamentos
Relação
Equipamento/
Aluno
81,13 20 Cadeiras de 15 conjuntos de testes
Para
cada
m²
escritório;
psicológicos de atenção,
conjunto de
05
mesas
de memória,
teste
escritório;
raciocínio/inteligência,
psicológico o
09
cadeiras personalidade,
aluno
tem
infantis;
habilidades sociais e
acesso
a:
03 mesas infantis;
orientação profissional
manual, livro
04 computadores;
considerados
de aplicação,

Materiais

Descrição

Clínica
Psicologia

Kit de aplicação de
testes
psicológicos: 01
caixa de borracha;
01 caixa caneta
esferográfica azul;
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Clínica
400
Odontologia m²

04 armários;
05 Arquivos com
chave;
04 Ventiladores;
Ar-condicionado;
10 Mesas e
cadeiras escolares;
01 Televisão;
01 Lousa.
16
consultórios
odontológicos

“favoráveis” pelo
Sistema de Avaliação de
Testes Psicológicos
(SATEPSI) do Conselho
Federal de Psicologia
(CFP).

folha
de 01 caixa caneta
resposta
e esferográfica
crivos
de vermelha;
correção.
01 caixa lápis n°2;
20 réguas;
20 transferidores;
20 esquadros;
02 calculadoras.

16
Cadeiras 1 consultório
Odontológicas c/ equipos para cada 2
e 32 mochos
alunos

5.1.7.3 Normas de Segurança de Laboratórios e Clínicas
São normas de segurança para utilização dos laboratórios e clínicas:
5.1.7.3.1 Normas Gerais
I.

Uso de EPIs, Vestimentas e Calçados
a. A presença nos laboratórios e clínicas só é permitida com o EPI (Equipamento de Proteção
Individual) próprio: avental (jaleco) de mangas longas e devidamente fechado, além de outros EPIs
(luvas, óculos de proteção, máscara e outros), eventualmente necessários, que também poderão ser
exigidos, conforme orientações.
b. Não é permitida a prática de laboratório com trajes curtos como shorts, bermudas ou saias curtas.
Também é vedado o uso de sandálias ou sapatos abertos.

II.

Comida, bebida, fumo e uso de celular
a. Não é permitido beber, comer, fumar ou aplicar cosméticos dentro do laboratório ou clínica, em
decorrência do alto risco de contaminação.
b. Para evitar dispersão e erros, por favor, recomenda-se não utilizar o celular durante as aulas.

III.

Acidentes
a. Trabalhe com seriedade e atenção, pois os acidentes – inclusive os fatais – são frequentemente
causados por distrações, brincadeiras e outras atitudes inconvenientes.
b. Em caso de acidente, com ou sem vítimas, mantenha a calma e não crie pânico. Pare imediatamente
o trabalho, isole a área atingida, comunique seus colegas e alerte o professor. Só corrija o problema
ou socorra a vítima se tiver certeza do procedimento adequado. Caso se sinta mal, avise o professor
e colegas e saia imediatamente do laboratório ou clínica.

IV.

Limpeza e Organização
a. Mantenha seu local de trabalho limpo e organizado, antes, durante e após o uso. Ao final dos
experimentos, todos os materiais devem ser deixados no lugar em que foram encontrados de início
devidamente limpos.
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b. Observe e anote com precisão e paciência. Rotule os frascos sempre que necessário para melhor
organização.
c. Em caso de empréstimos de materiais, somente com autorização do técnico responsável e mediante
assinatura do termo de responsabilidade.
V.

Siga à risca as orientações do roteiro e do professor responsável. Em caso de dúvida ou emergência, procure
imediatamente o professor.

VI.

Caso você tenha alguma ferida exposta, esta deve estar devidamente protegida.

VII.

O não cumprimento destas normas poderá acarretar punição ao acadêmico ou à equipe.

5.1.7.3.2 Riscos Físicos
Equipamentos de Vidro
I.

Deve-se observar a resistência mecânica, térmica e química dos equipamentos de vidro de acordo com cada
experimento. Use somente material limpo.

II.

Não utilizar peças de vidro trincado ou com bordas cortantes.

III.

Cuidado ao lavar peças de vidro com detergentes. Faça-o delicadamente, usando escovas apropriadas ao
diâmetro dos frascos.

IV.

Ao manipular vidro aquecido, utilizar pinças e/ou luvas apropriadas.

V.

Nunca aquecer ou submeter frascos fechados à pressão.

VI.

Não acondicionar álcalis em vidros, pois causam corrosão do frasco.

VII.

O descarte de material de vidro quebrado ou trincado deve ser feito em recipiente apropriado (sucata de
vidro), nunca no lixo comum.

Equipamentos para Aquecimento
I.

Estufas, bicos de gás, chapas elétricas, lâmpadas e lamparinas à álcool devem ser utilizadas distante de
substâncias voláteis ou inflamáveis.

II.

O aquecimento de substâncias voláteis e inflamáveis deve ser feito com manta elétrica, dentro da capela
ou com sistema de exaustão.

III.

Utilizar sempre luvas e/ou pinças adequadas ao aquecer materiais.

IV.

Sempre que possível, mantenha o sistema de aquecimento ao fundo da bancada.

V.
VI.
VII.

Nunca aquecer um equipamento sem conhecer sua resistência térmica.
Apagar ou desligar o aquecimento logo que terminar de utilizá-lo.
Sempre que possível, sinalizar o material aquecido com um aviso, pois os materiais frios frequentemente
têm a mesma aparência quando quentes.

Equipamentos Elétricos
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I.

Verifique a integridade das tomadas e plugs. Não utilize caso não estejam em perfeitas condições, com o
fio terra ligado e perfeita adequação de voltagem.

II.

Não utilize equipamentos elétricos sobre superfícies úmidas, com o chão molhado ou próximo a substâncias
voláteis ou inflamáveis.

III.

Desligue o equipamento assim que terminar de utilizá-lo.

Equipamentos com Engrenagens
Ao operar motores e máquinas com engrenagens, os cabelos devem estar presos (se longos), assim como peças
de roupa, mangas compridas, etc.
Equipamentos Perfurantes
Proteja as mãos com luvas adequadas, e nunca volte ou apóie o instrumento contra o corpo. Se possível, fixe-o
em uma superfície firme.
Radiação não Ionizante
O ambiente de trabalho deve estar bem iluminado, para um trabalho confortável e perfeita saúde dos olhos.

5.1.7.3.3 Riscos Biológicos
São decorrentes da exposição a produtos de origem vegetal ou animal e microorganismos, tais como vírus,
leveduras, protozoários, metazoários, bactérias e fungos, veiculados através de amostras de sangue, urina,
secreções, poeira, alimentos e instrumentos de laboratório.
As precauções para o manuseio desses materiais estão ilustradas no quadro a seguir.
QUADRO 15 - Precauções para Manuseio de Produtos de Origem Vegetal ou Animal e Microrganismos
Remoção de materiais indesejáveis, geralmente com detergente e sob ação mecânica.
Destruição de microorganismos por processos físicos ou químicos, sem necessariamente
destruir os esporos.
Complementa a desinfecção por destruição dos esporos, por processos físicos ou
Esterilização
químicos.
Descontaminação Processo final de remoção de qualquer organismo patogênico, tornando o material seguro
à manipulação.
É feita através de agentes antimicrobianos em tecidos para eliminação de
Antissepsia
microorganismos.
Limpeza
Desinfecção

5.1.7.3.4 Riscos Químicos
Para evitar acidentes com substâncias químicas é preciso:
I.
II.

Usar os EPIs adequados;
Tomar todas as precauções para transportar, manusear, estocar e preparar reagentes;
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III.

Utilizar os reagentes sempre em máxima diluição, o que ajuda inclusive a economizar material e
preservar o Meio Ambiente.

Mesmo uma substância aparentemente inofensiva pode oferecer risco, de acordo com a situação. Conforme o
tipo de risco, as substâncias químicas dever estar devidamente identificadas segundo a classificação do quadro
abaixo:
QUADRO 16 - Identificação de Substâncias Químicas
Contaminantes do ar
Poeiras, fumaças, neblinas, aerossóis, gases asfixiantes, gases irritantes e vapores. Deve-se evitar experiências
que envolvam a produção desses gases, mas caso não seja possível, devem ser realizadas em capelas com
exaustão, com anteparos de vidro ou acrílico, e em alguns casos, com máscaras e filtros adequados.
Substâncias tóxicas
São aquelas que podem causar sérios problemas orgânicos por inalação, ingestão ou
absorção pela pele. Há uma infinidade de substâncias tóxicas, algumas bem comuns, como
os solventes orgânicos. Basicamente, deve-se evitar o contato com o corpo.
Deve-se evitar a utilização substâncias classificadas como altamente tóxicas.
Substâncias irritantes
Causam desconforto, geralmente quando inaladas ou no contato com a pele. Algumas
substâncias, especialmente em altas concentrações, chegam a ser tóxicas. Deve-se evitar o
contato direto com o corpo.
Substâncias oxidantes
Substâncias extremamente reativas – como bromatos, cloratos, percloratos, cromatos,
dicromatos, nitratos, permanganatos e peróxidos – que podem causar incêndio ou explosão
quando em contato com substâncias inflamáveis ou explosivas. Evitar o contato com o
corpo, combustíveis, metais ou materiais orgânicos.
Substâncias corrosivas
Como as substâncias oxidantes, causam destruição de tecidos vivos e outros materiais por
contato. Muitas delas têm efeito cancerígeno. Evitar o contato com o corpo e as roupas,
pois causam queimaduras graves.
Substâncias voláteis
Manipular com cuidado, sempre próximo a exaustores ou em capelas, evitando a inalação. Cuidado ao abrir
seus frascos, pois podem gerar pressão em seu interior.
Substâncias inflamáveis e combustíveis
Manipular longe de chama, aquecimento, equipamentos elétricos e substâncias oxidantes.
Cuidados especiais devem ser tomados ao manipular metais e outros sólidos pulverizados.
O armazenamento e manipulação devem ser feitos em local ventilado.
Substâncias explosivas
Embora nenhuma de nossas experiências envolva tais substâncias, muitas vezes elas
podem ser formadas durante as reações. Deve-se evitar choques mecânicos e proximidade
com fogo, aquecimento ou faíscas, contato com metais, substâncias corrosivas ou
oxidantes. O armazenamento e manipulação devem ser feitos em local ventilado.
Substâncias pirofóricas
São produtos que reagem violentamente com o oxigênio do ar ou umidade, gerando calor, gases inflamáveis
e fogo. Em caso de incêndio, jamais utilize água ou espuma na extinção.
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5.1.7.3.5 Riscos de Incêndios
Um dos maiores riscos em laboratório é o de incêndio. As ações no laboratório visam em primeiro lugar evitar
o incêndio, e em segundo, combatê-lo no início.
Alguns fatores que contribuem para minimizar esse risco são:
I.

Preocupação de todos os que se utilizam do laboratório em conhecer as causas de incêndios;

II.

Responsabilidade e bom senso desses usuários em seu trabalho;

III.

Treinamento de funcionários para o combate aos focos de incêndio.

IV.

Dessa forma, uma situação de incêndio é geralmente causada por:

V.
VI.

Desconhecimento da periculosidade e das técnicas corretas de manipulação dos materiais de laboratório;
Excesso de confiança, negligência, desatenção, cansaço e monotonia no trabalho;

VII.

Falta de manutenção ou inadequação dos equipamentos e instalações;

VIII.

Entrada de pessoal não autorizado, ou fora de horário;

IX.

Incompatibilidade de produtos químicos;

Para usar os bicos de gás, certifique-se de que a válvula do bico está fechada, então abra o registro da linha de
gás. Acenda o fósforo, e só então abra cuidadosamente a válvula do bico, regulando a janela de entrada de ar.
Não se esqueça de fechar o registro da linha ao final do trabalho.
Os equipamentos de combate ao fogo devem estar sempre acessíveis e em condições de uso, sendo do
conhecimento de todos sua localização e utilização. Caso você não conheça sua utilização, não os opere.
Em caso de incêndio, siga as seguintes instruções:
I.

Aja imediata e energicamente, sem perder a calma.

II.

Utilize os meios disponíveis para combater o incêndio, mas apenas se conhecer o uso dos
equipamentos. Se não souber ou puder ajudar, afaste-se do local, deixando as passagens desimpedidas.

III.

Cuide para que o profissional responsável seja informado do incêndio. Dependendo das proporções do
incêndio, comunique-o ao Corpo de Bombeiros (193).

IV.

Isole o local até a chegada de pessoal treinado.

V.

Se sua roupa ou corpo estiver em chamas, não corra: abafe o fogo enrolando a parte atingida com
outra roupa.

VI.

Não abra portas e janelas, pois o ar alimenta o fogo.
O quadro a seguir mostra a utilização correta de cada tipo de extintor

QUADRO 17 - Utilização Correta de Cada Tipo de Extintor
Tipo
água
CO2
pó químico

Uso em:
Papel, tecido e madeira
Combustíveis e eletricidade
Inflamáveis, metais e eletricidade.

Inadequado em:
Eletricidade, metais e líquidos inflamáveis.
Metais alcalinos
Combustões em profundidade
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espuma
BFC

Inflamáveis
Inflamáveis e eletricidade

Eletricidade
Papel, madeira e tecido.

5.1.7.3.6 Primeiros Socorros
Recomenda-se que ninguém tente socorrer um colega que tenha sofrido qualquer tipo de acidente, a menos
que tenha plena consciência dos procedimentos de primeiros socorros. Ao presenciar acidentes dessa natureza:
I.
II.

Informe imediatamente o profissional responsável.
Busque socorro médico pelo 193 ou 192.
No entanto, alguns casos simples ou urgentes podem e devem ser tratados no próprio local.

Queimaduras por Substâncias Químicas
I.

Lave a área atingida com água em abundância. Para queimaduras nos olhos, utilize o lava-olhos e soro
fisiológico.

II.

Retire as roupas da vítima sobre a parte atingida, tomando o cuidado de não tocá-la. Proteja-se com
luvas apropriadas.

III.

Não aplique ou retire qualquer material sobre as queimaduras.

IV.

Procure remover a fonte do acidente do local, isolando-a e neutralizando-a, se for possível. Só remova
a vítima em caso de perigo iminente, como fogo, inalação de gases venenosos, etc.

V.

Avise ao profissional responsável pelo setor.

5.1.7.4 Recursos Tecnológicos de Laboratórios e Clínicas
São recursos tecnológicos disponíveis nos laboratórios e clínicas:
I.

02 consultórios para atendimento psicológico individual;

II.

01 laboratório de observação do comportamento;

III.

01 laboratório de avaliação psicológica;

IV.
V.
VI.
VII.

Clínica Escola de Odontologia: consultórios odontológicos Gnatus
Laboratório de RX: Aparelhos de tomadas radiográficas
Sala de Esterilização: Autoclaves
Laboratório Pré-clínico: Equipos Odontológicos

5.1.7.5 Equipamentos de Laboratórios e Clínicas
Os equipamentos são os citados nos itens 5.1.7.1 e 5.1.7.2, mas a instituição tem plano para aquisição de:
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I.

01 sala para atendimento infantil ao desenvolvimento das atividades práticas do curso de Psicologia;

II.

01 sala para atendimento grupal ao desenvolvimento das atividades práticas do curso de Psicologia.

III.

01 sala dos estagiários

IV.

02 salas de supervisão

V.
VI.

Capela de Fluxo laminar
Aparelho de Raio X Panorâmica

5.1.7.6 Hospitais e Cenários do SUS
Para desenvolvimento das práticas de cada curso da área de saúde a FACITEC fará convênios com hospitais e
Secretaria Municipal de Saúde o que permitirá a inserção em:
I.

Cenários hospitalares, Postos e Programas de Saúde da Família resultando no desenvolvimento de
competências específicas da profissão, e conhecimento do contexto de saúde da região;

II.

Equipes multidisciplinares e multiprofissionais, considerando diferentes cenários do Sistema, com nível
de complexidade crescente.

III.

Sistema de saúde local e regional (SUS) viabilizando a formação do discente em serviço.

5.1.7.7 Rede Pública de Ensino
Será realizado convênio com a Secretaria Estadual de Educação para promoção da integração com a rede pública
de ensino o que permitirá:
I.
II.

Realização de práticas docentes;
Desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático-pedagógicas;

III.

Desenvolvimento de atividades docentes nas escolas de educação básica;

IV.

Desenvolvimento da relação teoria-prática.

5.1.7.8 Núcleo de Prática Jurídica
O Núcleo de Prática Jurídica é um ambiente de prática exclusivo do Curso de Direito, com o objetivo de:
V.
VI.

Desenvolver a relação teoria-prática;
Coordenar e supervisionar a realização do estágio curricular, extracurricular e outras atividades
práticas;

VII.

Contribuir com a formação para a prática jurídica do acadêmico e com o desenvolvimento de
competências, habilidades e atitudes exigidas pelas DCNs;
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VIII.

Prestar serviço de assistência jurídica gratuita à população carente, assim definida por lei, propiciando
aos alunos maior conscientização sobre a função social inerente ao exercício das profissões jurídicas;

IX.
X.

Prestar assessoria jurídica e desenvolver outros projetos de ação comunitária;
Promover métodos extrajurisdicionais de solução de controvérsias, especialmente a mediação e a
conciliação;

XI.
XII.

Aprimorar os fundamentos da ética e da deontologia profissional informados ao longo do curso;
Celebrar convênios com órgãos públicos e de iniciativa privada para promover o acesso dos acadêmicos
no desempenho de atividades relacionadas ao estágio;

XIII.

Oferecer condições para que os estagiários possam atuar no âmbito dos órgãos referidos no inciso
anterior;

XIV.

Promover visitas orientadas em órgãos públicos como tribunais, institutos, delegacias policiais, órgãos
administrativos e outros, com o objetivo de demonstrar ao acadêmico seu funcionamento e sua
relevância para o operador do direito, bem como as diversas possibilidades das profissões jurídicas.

5.1.8 Espaço para Coordenação da CPA
A infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA atende às necessidades institucionais, considerando
aspectos, como:
5.1.8.1 Espaço de Trabalho
QUADRO 18 - Descrições do Espaço para o Trabalho da CPA
Instalações
Coordenação
CPA

M²
da 14,5

Mobiliários
01 mesa
05 cadeiras
01 arquivo

Equipamentos
01 microcomputador
01 impressora
01 ventilador

Materiais
Material de escritório

5.1.8.2 Recursos Tecnológicos e de Audiovisual
Para a coleta e análise dos dados das pesquisas realizadas pela CPA e implantação da metodologia escolhida
para o processo de autoavaliação, a FACITEC disponibiliza os seguintes recursos tecnológicos e de audiovisual:
I.
II.
III.

Ava – Ambiente Virtual De Aprendizagem
Sistema JR
E-mail

5.1.9 Biblioteca
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A infraestrutura física da Biblioteca atende às necessidades institucionais, considerando aspectos, como:
5.1.9.1 Infraestrutura Física
QUADRO 19 - Descrições dos Ambientes da Biblioteca
Instalações

M²

Mobiliários

Equipamentos

Atendimento

10 M²

2 Cadeiras

2 Computadores

Consulta ao Acervo

10 M²

4 Cadeiras

4 Computadores

da 10 M²

1 Cadeiras

1 Computador

Estações Individuais 15 M²
para Estudo

08 Cadeiras

08 Cabines para estudo
individual

Espaços
para 30 M²
Estudos em Grupo

08 Cadeiras

3 Mesas

Coordenação
Biblioteca

Materiais

5.1.9.2 Recursos Tecnológicos e Mobiliário
Para Consulta, Guarda, Empréstimo e Organização do Acervo, a biblioteca dispõe dos seguintes recursos
tecnológicos:
I.
II.
III.

4 Computadores;
24 Escaninhos;
36 Estantes dupla face.

5.1.9.3 Condições Para Atendimento Educacional Especializado
Para Atendimento Educacional Especializado, a biblioteca dispõe dos seguintes recursos:
I.

Lupa para ampliação das Letras;

II.

Teclado com letras ampliadas;

III.

Fone de Ouvido adaptado para leitura de livros.

5.1.9.4 Acervo
TABELA 3 - Acervo por Área de Conhecimento
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Quantidade de assinaturas de
revistas e jornais

3

2865

1842

3

4

Ciências Agrárias

Ciências da Saúde
2514

112

3

Quantidade de dicionários

Multidisciplinar

169

Linguística, Letras e Artes

2326

Ciências Humanas

932

Ciências Sociais Aplicadas

Quantidade de livros

Engenharias

Áreas de Conhecimento

Ciências Biológicas

Ciências Exatas e da Terra
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862

136

13

5.1.9.5 Horário de Funcionamento
A biblioteca funciona nos seguintes horários:
Manhã: 07:30 as 12:30
Tarde: 12:30 as 18:00
Noite: 18:00 as 22:30

5.1.9.6 Pessoal Técnico-Administrativo
Integram o quadro de pessoal técnico-administrativo que atua na biblioteca:
I.
II.

Bibliotecário com formação em biblioteconomia;
Auxiliar de biblioteca.

5.1.9.7 Serviços Oferecidos
A biblioteca oferece os seguintes serviços:
I.
II.

Empréstimo - Possibilita o empréstimo domiciliar aos usuários inscritos na Biblioteca.
Consulta - A Biblioteca permite que a comunidade consulte localmente o seu acervo e utilize suas
dependências para estudo.

III.

Assistência ao Usuário - Compreende, basicamente, resposta às dúvidas e solicitação de informações
sobre: uso da biblioteca e seus recursos; procedimentos de pesquisa bibliográfica; redação e
normalização de trabalhos científicos; outras informações de caráter geral, etc
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IV.

Levantamentos Bibliográficos - Consiste na orientação dos usuários para a localização de dados
bibliográficos sobre um determinado assunto, a partir da busca em bases de dados on-line.

5.1.9.8 Plano de Atualização do Acervo (PAA)
O Plano de Atualização do Acervo tem como objetivos:
I.

Contribuir com o planejamento do orçamento;

II.

Manter a qualidade do acervo e seu crescimento de forma racional e equilibrada;

III.

Manter as referências propostas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos atualizadas;

IV.

Estabelecer prioridades na aquisição de materiais e descarte.

5.1.9.8.1 Formas de Atualização e Expansão do Acervo
Para atualização do acervo serão utilizados os seguintes critérios:
Aquisição
A Biblioteca estabelece as seguintes prioridades para aquisição de material bibliográfico:
I.
II.

Periódicos de referência (Base de Dados, Bibliografias, etc.)
Assinatura de periódicos cujos títulos já fazem parte da lista de aquisição, conforme indicação dos
docentes;

III.

Obras que sejam de interesse para cursos de graduação e pós-graduação;

IV.

Obras para cursos em fase de reconhecimento, credenciamento, recredenciamento, ou implantação;

V.
VI.

Implantação de novos cursos;
Materiais para dar suporte técnico a outros setores da instituição.

Os casos não previstos serão submetidos à apreciação do Bibliotecário.
Doações
As doações são formas de expansão do acervo, mas estão sujeitas a critérios de avaliação, tais como:
1. Conceituação da editora e da obra;
2. Data da edição e relevância para o acervo;
3. Análise do Termo de Doação assinado pelo doador e com esclarecimento quanto as condições das obras.
Os materiais de doações são submetidos aos mesmos critérios do material comprado e a Biblioteca, poderá
dispor das mesmas, da seguinte maneira:
I.

Incorporá-las ao acervo;
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II.

Doá-las e/ou permutá-las com outras instituições;

III.

Descartá-las.

Para seleção das obras doadas, serão consultados os especialistas no assunto obedecendo os critérios abaixo:
I.

Livros
a)

Autoridade do autor, editor e do próprio tradutor, se for o caso;

b)

Relevância do conteúdo para a comunidade universitária;

c)

Indicação do título em bibliografias e abstracts;

d)

Condições físicas do material;

e)

Língua em que está impresso.

II.
a)

Periódicos
No caso da existência do título, serão aceitos para completar falhas e/ou coleção;

b) No caso de não existência do título, serão aceitos somente aqueles cujo conteúdo sejam adequados aos
interesses da comunidade universitária;
c) Indexação do título em índices e abstracts;
d) Citação do título em bibliografias.
e) Materiais não convencionais
f)

Para incorporação ao acervo serão obedecidos os mesmos critérios da aquisição deste tipo de material
por compra.

5.1.9.8.2 Forma de Desbastamento do Acervo
Desbastamento é o processo pelo qual se retiram do acervo ativo títulos e/ou exemplares, parte de coleções, quer
para remanejamento ou para descarte.
Deve ser um processo contínuo e sistemático, para manter a qualidade da coleção.
Remanejamento do Acervo
É a armazenagem em depósito da Biblioteca do material bibliográfico retirado do acervo ativo, com o objetivo
de abrir espaços para materiais novos. Este material ficará organizado e à disposição da comunidade quando
solicitado.
São critérios para se remanejar material bibliográfico:
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I.
II.

Títulos históricos e não utilizados durante os últimos 05 (cinco) anos;
Coleção de periódicos correntes, anteriores aos últimos 05 (cinco) anos;

III.

Coleções de periódicos de compra encerrada e que tenham possibilidade de serem reativados;

IV.

Coleções de periódicos de valor histórico.

Descarte
É chamado Descarte, o processo mediante o qual o material bibliográfico, após ser avaliado, é retirado da coleção
ativa, seja para ser doado a outras Instituições ou ainda eliminado do acervo, possibilitando a economia de
espaço.
A Biblioteca adotará para descarte de livros os seguintes critérios:
a) inadequação: obras cujos conteúdos não interessam à instituição, as incorporadas ao acervo anteriormente
sem uma seleção prévia e/ou escritas em línguas pouco acessíveis;
b) desatualização: este critério se aplica principalmente às obras cujos conteúdos já foram superados por novas
edições. Entretanto, para aplicação deste critério, deve-se levar em consideração, principalmente, a área de
conhecimento a que se refere a obra;
c) condições Físicas (sujas, infectadas, deterioradas ou rasgadas). Após análise do conteúdo e relevância da
obra, esta deverá ser recuperada se for considerada de valor e não disponível no mercado para substituição.
Havendo possibilidade de substituição com seu custo inferior à da recuperação do material, será feita a aquisição
e o material descartado;
d) duplicatas: número excessivo de cópias de um mesmo título em relação à demanda.
Para o descarte de periódicos, a Biblioteca adota os seguintes critérios:
i.

Coleções não correntes que não apresentem demanda;

ii.

Periódicos de divulgação geral e/ou de interesse temporário;

iii.

Periódicos recebidos em duplicata;

iv.

Coleções de periódicos de caráter não científico.

Os critérios para descarte de trabalhos acadêmicos seguirão os mesmos critérios referentes a descarte de livros.

5.1.9.8.3 Reposição de Material
Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição deverá ser baseada nos seguintes
critérios:
I.

Demanda do título;
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II.

Número de exemplares existentes;

III.

Importância e valor do título;

IV.

Existência de outro título mais recente.

5.1.9.8.4 Acompanhamento e Avaliação do Acervo pela Comunidade Acadêmica
O acompanhamento e avaliação do acervo pela comunidade acadêmica é entendida como o processo para se
determinar o valor e a adequação da coleção em função dos objetivos da Biblioteca e da instituição.
Além da avaliação permanente realizada anualmente pela CPA, a biblioteca procede a avaliação do seu acervo
uma vez a cada 05(cinco) anos, sendo empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão
comparados e analisados, assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção.
Na avaliação do acervo da Biblioteca da instituição, serão utilizados os seguintes critérios:
Distribuição Percentual do Acervo por Área
Para distribuição do percentual do acervo por área a FACITEC utilizará os seguintes critérios:
I.

Equacionamento estatístico do percentual de referências existentes nas áreas de atuação da instituição
e comparação com os cursos oferecidos e pesquisas desenvolvidas.

II.
III.

Análise estatística do uso de determinados títulos como forma de duplicação ou não dos mesmos;
Análise da sub-utilização das referências bibliográficas em alguma área, considerando aspectos, como:
a. Qualidade do material existente;
b. Atualização das referências;
c. Interesse pela referência;
d. Inexistência da área de estudo na instituição;
e. Desconhecimento da existência da obra, etc.

Sugestões dos Usuários
A sugestão do usuário é um parâmetro seguro para se avaliar as coleções e, consequentemente, através da mesma
poder-se-á:
I.
II.
III.

Verificar se a coleção satisfaz aos usuários;
Determinar os tipos e níveis de necessidade em relação às coleções;
Verificar as mudanças de interesse por parte da comunidade acadêmica.

Comparação das Coleções com Listas, Catálogos e Bibliografias Indicadas
A utilização deste método consiste na comparação do acervo com listas, bibliografias recomendadas e/ou
adotadas, para verificar itens não existentes na Biblioteca e que devam ser adquiridos.
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A Biblioteca utilizará este método para avaliar as coleções de referência e poderá, com o auxílio do Núcleo
Docente Estruturante dos Cursos, realizá-la também para avaliação de outras áreas do conhecimento.
Censura
Serão resguardados os direitos dos usuários das Bibliotecas de escolherem livremente suas leituras, de acordo
com seus interesses e necessidades de informação, não permitindo desta forma que a seleção sofra qualquer tipo
de censura.

5.1.9.8.5 Alocação de Recursos
A alocação de recursos para atualização e expansão do acervo está garantido por meio do plano orçamentário
da instituição.

5.1.9.8.6 Dispositivos Tecnológicos
São disponibilizados pela FACITEC os seguintes recursos tecnológicos para consulta, guarda, empréstimo e
organização do acervo:
I.
II.

Plataforma digital
Site

5.1.9.8.7 Política de Seleção
É essencial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a coleção se transforme em um agrupamento
desajustado de documentos.
Objetivos
I.
II.

Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da instituição;
Identificar os elementos adequados a formação da coleção;

III.

Determinar critérios para duplicação de títulos;

IV.

Incrementar os programas cooperativos;

V.
VI.

Estabelecer prioridades de aquisição de material;
Traçar diretrizes para o descarte de material.

Critérios de Seleção
Quanto à formação de acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve ser rigorosamente selecionado,
observando os seguintes critérios:
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I.
II.

Adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da Instituição;
Autoridade do autor e/ou editor;

III.

Edição atualizada;

IV.

Qualidade técnica;

V.
VI.

Escassez de material sobre o assunto nas coleções da Biblioteca;
Aparecimento do título em bibliografias, catálogos de editores, e índices;

VII.

Preço acessível;

VIII.

Língua acessível;

IX.
X.
XI.
XII.

Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;
Reputação do publicador ou produtor;
Condições físicas do material;
Trabalhos acadêmicos.

Fontes para Seleção
Apesar de a seleção qualitativa ser de responsabilidade do corpo docente, a descoberta de novos materiais
constitui preocupação da Biblioteca.
Serão utilizadas diversas fontes de informação, dentre as quais:
I.
II.

Bibliografias especializadas;
Catálogos, listas e propagandas diversas de editores e livreiros;

III.

Guias de literatura gerais e especializadas;

IV.

Opinião dos usuários;

V.

Outros que completem as já mencionadas.

Responsabilidade pela Seleção
Estabelecida a parceria bibliotecário e corpo docente, cabe ao conjunto a responsabilidade pela seleção do
material.
Os professores contribuam de forma decisiva para a formação de coleção de boa qualidade, visto que estes são
conhecedores da literatura, nas suas respectivas áreas e podem assim, selecionar criteriosamente o material a
ser adquirido.
Quanto à seleção quantitativa a Biblioteca estabelece os seguintes critérios:
Literatura Básica (Nacional Ou Importado)
Material bibliográfico básico e indispensável para o desenvolvimento da disciplina e considerado de leitura
obrigatória.
I.

Nacional
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Serão adquiridos em processo contínuo, visando atender as recomendações dos instrumentos de avaliação do
SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), referentes à bibliografia básica e
complementar, sendo que na bibliografia básica obedece ao número de 3 títulos, mínimo e na complementar 5
títulos, mínimo.
O número de acadêmicos deverá ser discriminado no formulário de solicitação de material bibliográfico, pois
o cálculo para aquisição obedece o parâmetro de até 5 exemplares por aluno por título.
II.

Importado

Os livros importados serão adquiridos quando não existir uma adequada tradução em português. Nesse caso o
livro-básico não será adquirido na mesma proporção do livro básico nacional. Será adquirido dois exemplares
de cada título. Tal restrição faz-se necessária em virtude do pequeno número de usuários que têm acesso a
documentos escritos em outros idiomas.
Os casos especiais (literatura básica nacional e importados) serão estudados pelo colegiado do curso,
juntamente com a bibliotecária.
Literatura Complementar
Compõe-se de periódicos, revistas, coleção de referência, sites, livros nacionais ou importados necessários à
complementação e atualização de bibliografia, seja em nível de pesquisa e/ou conteúdo programático das
disciplinas ministradas pelos cursos, bem como para o desenvolvimento de atividades administrativas.
Em caso de opção por livros será adquirido 02 (dois) exemplares desse material, exceto nos casos em que haja
demanda, ou por solicitação expressa efetuada pelos solicitantes que justifiquem a necessidade de um número
maior de exemplares.
Todos os usuários internos (docente, discente ou funcionário) poderão solicitar a aquisição desse material.
Coleção de Referência
Será dada atenção especial à aquisição de material de referência. Os tipos de materiais incluídos serão
enciclopédias e dicionários gerais e especializados, estatísticas, atlas, guias, catálogos manuais, catálogos de
teses e sumários de periódicos.
Será de competência da Biblioteca a seleção desses materiais, consultando especialistas no assunto/área.
Periódicos
A cada 02(anos) anos, a Biblioteca realizará uma avaliação da coleção de periódicos correntes, com o objetivo
de colher subsídios para tomada de decisões para a compra ou renovação dos mesmos. Para isso, a listagem
dos títulos atualmente adquiridos será enviada para análise pelos docentes, no sentido de se realizar:
1. Cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades;
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2. Inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo programático e/ou
atualização;
3. Manutenção dos títulos já adquiridos.
Para esta análise deverão ser observados os seguintes critérios:
I.

Inclusão
a) Títulos publicados na área e sem que haja equivalente disponível nas Bibliotecas;
b) Quando houver necessidade de novo título em decorrência de alteração de currículo;
c) Quando houver a implantação de novos cursos;
d) Títulos necessários ao desenvolvimento de pesquisa da Faculdade;
e) Outros casos, com aprovação da Comissão de Bibliotecas.

II.

Cancelamento

a) Quando um novo título é mais abrangente do que o já existente nos acervos das Bibliotecas;
b) Quando não mais existir interesse da Comunidade Acadêmica pelo título, por motivos devidamente
justificados;
c) Outros.
Obs.: No caso de cancelamento e/ou inclusão de títulos deverá ser enviado a Biblioteca ofício pelo solicitante,
devidamente fundamentado. Todos os títulos indicados para compra serão renovados automaticamente até a
próxima avaliação da coleção.
Cds, fitas, slides, mapas e outros materiais não convencionais
Serão adquiridos materiais não convencionais, quando comprovada a necessidade destes para o
desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão.
Jornais e revista de caráter informativo
Serão adquiridos jornais de informação gerais (locais, estaduais e nacionais) e revistas de caráter informativo
de âmbito nacional.

5.1.9.8.8 Cronograma de Expansão do Acervo
O acervo para atendimento às necessidades de documentação e informação dos cursos da instituição é
constituído de livros básicos e complementares para as unidades curriculares determinadas pelos cursos,
periódicos especializados, multimídias e materiais especiais.
TABELA 4 - Cronograma de Expansão do Acervo (Quantitativo)
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ACERVO
Livros Básicos
Livros Complementares

2019
830
552

2020
1015
625

QUANTIDADE
2021
1366
776

2022
1816
1026

2023
2366
1376

5.1.10 Laboratórios de Informática
Os Laboratórios de Informática atendem às necessidades institucionais, considerando aspectos, como:
5.1.10.1 Normas de Segurança
São normas de segurança utilizadas nos Laboratórios de Informática:
I.

Use a Internet de forma racional; acesse apenas os sites que contenham material lícito e que respeitem
os princípios de ética e moralidade que devem prevalecer num ambiente acadêmico;

II.

Lembre-se, você está em um ambiente disponibilizado para enriquecer seu aprendizado.

III.

Não perca tempo acessando sites com conteúdo inócuo para o seu curso;

IV.

Serão permitidos downloads somente de arquivos referentes às matérias do seu curso.

V.

É proibido acesso a sites não acadêmicos, como por exemplo, Jogos

5.1.10.2 Acesso à Internet
O acesso à internet nos Laboratórios de Informática é realizado por meio de:
I.

Internet Cabeada e WiFi.

5.1.10.3 Atualização de Softwares
A atualização dos softwares é realizada, considerando:
I.
II.
III.

As demandas exigidas pela instituição;
Pelas demandas exigidas pelo fabricante;
Semanalmente.

5.1.10.4 Serviços Ofertados
Os Laboratórios de Informática oferecem os seguintes serviços:
I.
II.
III.

Pesquisa;
Ensino;
Extensão.
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5.1.10.5 Suporte
Os usuários dos Laboratórios de Informática, na necessidade de atendimento, devem abrir um chamado
direcionado ao Sistema de Suporte descrevendo a demanda e especificando o melhor horário (data e turno) para
atendimento.
O sistema de suporte pode ser acessado através do endereço: www.facitec.net
Um técnico realizará o atendimento presencialmente, realizando o diagnóstico a instalação do programa
solicitado, prestando as informações necessárias ao usuário.
Em casos de atendimento onde a resolução da demanda for possível através de orientações via telefone, e-mail,
ou sistema de suporte, o setor de TI entrará em contato com o solicitante afim de instruí-lo a realizar os
procedimentos necessários.

5.1.10.6 Condições Ergonômicas
A ergonomia é o estudo da relação entre o homem e o seu ambiente de trabalho, desde o seu equipamento até o
layout da organização, sendo possível a sua aplicação e solução de problemas através de conhecimentos de
anatomia, fisiologia e psicologia. Passou a ser inserida nos projetos e processos, ganhando reconhecimento como
parte funcional dos desenvolvimentos de produtos (PINHEIRO & CRIVELATO, 2016).
Os Laboratórios de Informática da FACITEC utilizam vários elementos para proporcionar preservação da saúde
dos seus usuários considerando: funcionamento dos sistemas fisiológicos, dinâmica do corpo, percepções de
sinais e riscos envolvidos nas atividades, bem como melhor eficácia nos serviços disponibilizados, a saber:
I.

Instrumentos, métodos e organização para proporcionar aos usuários uma interação adequada com os
equipamentos que ele manuseia;

II.

Conforto térmico por meio de ar condicionado e ventilação natural respeitando o nível de calor corporal;

III.

Segurança para utilização dos espaços, equipamentos e mobiliários;

IV.

Satisfação dos usuários envolvendo velocidade e acesso à internet, qualidade dos computadores, lousa
e equipamentos multimídia.

5.1.10.7 Recursos de Informática
Os Laboratórios de Informática dispõem dos seguintes recursos de informática:
I.
II.
III.

Computadores;
Lousa;
Caixas de som;
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IV.
V.

Data Show;
Ar condicionado.

5.1.11 Instalações Sanitárias
As instalações sanitárias atendem às necessidades institucionais considerando aspectos, como:
5.11.1.1 Espaços Físicos
QUADRO 21 - Descrições dos Espaços Físicos das Instalações Sanitárias
Instalações
Banheiro Feminino
Banheiro Masculino
Banheiros Familiares e Fraldário

M²
18,75 m²
17,9 m²
4,76 m²

5.11.1.2 Condições de Limpeza e Segurança
A limpeza envolve 2 tipos
Limpeza Concorrente - É o processo de limpeza diária de todas as áreas críticas, objetivando:
I.
II.

Manutenção do asseio;
Abastecimento e reposição dos materiais de consumo diário (sabonete líquido, papel higiênico, papel
toalha etc.);

III.

Coleta de resíduos de acordo com a sua classificação;

IV.

Higienização molhada dos banheiros;

V.

Limpeza de pisos, superfícies horizontais e equipamentos mobiliários.

Limpeza Terminal - É o processo de limpeza e/ou desinfecção, de todas as áreas, objetivando:
I.

Redução da sujidade e, consequentemente, da população microbiana, reduzindo a possibilidade de
contaminação ambiental. É realizada periodicamente de acordo com a criticidade das áreas (crítica,
semicrítica e não crítica), com data, dia da semana e horário pré-estabelecidos em cronograma mensal.
Inclui todas as superfícies e mobiliários. Portanto, é realizada em todas as superfícies horizontais e
verticais, das áreas críticas, semicríticas, não críticas, infraestrutura e área comum.

Instalações sanitárias limpas auxiliam na manutenção da saúde dos usuários.

5.2 ACESSIBILIDADE
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A FACITEC dispõe de condições para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários,
equipamentos, informação e comunicação, inclusive por meio de sistemas e tecnologias, por pessoa com
necessidades especiais.
5.2.1 Acessibilidade Física
A acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida está garantida pela FACITEC na
sua sede por meio de:
I.
II.

Elevador;
Plataforma elevatória;

III.

Rampas com guarda corpo e corrimão;

IV.

Piso tátil;

V.

Mapa tátil;

VI.
VII.

Sinalizadores;
Apoio de técnico especializado.

Também estará garantida nos polos de apoio presencial, quando forem implantados.

5.2.2 Acessibilidade Digital
A FACITEC dispõe de tecnologias que tornam a comunicação e o conteúdo virtual (ambientes de aprendizagem,
ferramentas, correio eletrônico, fóruns de discussão, páginas web) acessíveis aos indivíduos que necessitem de
interface específica, seja de forma autônoma ou assistida, a saber:
I.

Lupa para ampliação das Letras

II.

Teclado com letras ampliadas

III. Fone de Ouvido adaptado para leitura de livros
Também estará garantida nos polos de apoio presencial, quando forem implantados.

5.3 AVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS ESPAÇOS
Os espaços administrativos são submetidos à avaliação periódica, por meio de:
I.
II.
III.

Autoavaliação Institucional realizada pela CPA;
Avaliação externa realizada pelo MEC/INEP;
Avaliação setorial.
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5.4 ESTRUTURA DOS POLOS EAD
A estrutura física, tecnológica e de pessoal nos polos permite a execução das atividades a que se destinam e
viabiliza a realização das atividades presenciais, apresentando:
5.4.1 Acessibilidade
A acessibilidade nos polos de apoio presencial envolve:
I.
II.

Eliminação de barreiras arquitetônicas;
Adaptação de móveis para pessoas com necessidades especiais;

III.

Utilização de recursos tecnológicos para informações e comunicações, como por exemplo o DOS VOX;

IV.

Presença de interprete de libras;

V.
VI.

Sinalizações em Libras;
Atendimento especializado para:
a. Estudantes com Deficiência Mental (Intelectual);
b. Estudantes com Deficiência Auditiva ou Surdez;
c. Estudantes com Deficiência Visual ou Cegos;
d. Deficiência Visual (Cegueira);
e. Deficiência Visual (baixa Visão);
f.

Estudantes com Surdo-Cegueira;

g. Deficiência Auditiva;
h. Surdez;
i.

Estudantes com Transtornos Globais de Desenvolvimento;

j.

Deficiência Física (Paralisia Cerebral);

k. Dislexia;
l.

TDAH.

5.4.2 Interação entre Docentes, Tutores e Discentes
A interação entre docentes, tutores, coordenadores e discentes se processará por meio de:
I.
II.

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;
Sistema de Controle Acadêmico;

III.

Mídias Sociais;

IV.

Sistema 0800;

V.

Fale Conosco;

VI.

Outros recursos.
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5.4.3 Modelos Tecnológicos e Digitais
Os polos de apoio presencial serão estruturados com:
I.
II.

Computadores conectados à internet;
Internet banda larga;

III.

Biblioteca online;

IV.

Conexão para celulares.

5.5 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
5.5.1 Base Tecnológica
5.5.1.1 Recursos Tecnológicos
São recursos tecnológicos disponíveis na FACITEC:
I.

Data shows;

II.

Televisores;

III.

Computadores;

IV.

Internet e WI FI;

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Web cams;
Impressoras;
Softwares e aplicativos;;
Câmeras de segurança;
Ar condicionados;
Sistema multimídia;
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;
Sistema DOS VOX;

XIII.

Sistema TOTVS de gestão acadêmica;

XIV.

Outros.

5.5.1.2 Capacidade e a Estabilidade da Energia Elétrica
O Sistema Elétrico de Energia é medido pela sua capacidade de funcionar numa situação de equilíbrio em
condições normais e de perturbação.
Portanto, o Sistema Elétrico de Energia da FACITEC, tem capacidade e estabilidade para manter os serviços
equilibrados e sem oscilações porque dispõe de:
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I.
II.

Distribuição de energia por meio de transformador de corrente;
Frequência de energia;

III.

Aterramento;

IV.

Fornecimento de energia trifásico;

V.

Sistemas de 127-220 V;

5.5.1.3 Rede Lógica
A rede lógica está assim estruturada:
I.
II.

Cabeamento de telecomunicações;
Fibra ótica;

III.

Pontos de rede lógica;

IV.

Racks/paths em TI ou distribuidor;

V.
VI.
VII.
VIII.

Distribuição de Switches, modens, roteadores e outros;
Cabeamento estruturado.
Cabeamento lógico com a proteção física
Estabilizadores;

5.5.1.4 Acordo do Nível de Serviço
O Acordo de Nível de Serviço (ANS) é um contrato firmado entre a área de TI e seus clientes com as condições
que um determinado serviço precisa atender para ser considerado satisfatório. Portanto, estabelece critérios
objetivos para medir a qualidade e o desempenho do serviço. Além disso, também aponta o que acontecerá se o
fornecedor não cumprir com as condições estipuladas.
Dessa forma, pode-se dizer que o acordo de nível de serviço beneficia tanto fornecedores (TI) como os próprios
clientes e usuários (fornecedores e comunidade acadêmica). De um lado, a área de TI estará protegida contra
exigências absurdas e cobranças indevidas. De outro, os clientes e usuários terão a garantia de que o serviço
estará disponível no momento certo com a qualidade necessária.
Um Acordo de Nível de Serviço contém, necessariamente, algumas informações básicas, como:
I.
II.

Nome e descrição do serviço;
Tipo de Acordo de Nível de Serviço (principal, de apoio ou intensificador;

III.

Período de Fornecimento (horário, dia da semana);

IV.

Indicadores (KPIs) para as metas de nível de serviço, e fórmula de medição desses indicadores:
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a. Disponibilidade (Service Availability): determina a porcentagem de tempo em que um serviço
deve estar funcionando.
b. Tempo médio entre falhas (MTBF) ou confiabilidade: determina o intervalo médio entre a
última falha no serviço e a seguinte.
c. Tempo médio para reparo (MTTR): determina o tempo médio que a área de TI possui para
restaurar o serviço.
V.

Termos de Compromisso com definição de:
a. Protocolo de atendimento em caso de indisponibilidade de serviço;
b. Papéis e responsabilidades, tanto da área de TI como de seus clientes.
c. Canais de comunicação oficiais (chat, e-mail, telefone, presencial);
d. Exceções (situações em que o acordo não é aplicável, como em feriados, por exemplo);
e. Penalidades e compensações;
f.

Periodicidade de revisão do acordo e entrega de relatório;

g. Cláusula de rescisão/rompimento de contrato;
h. Plano de continuidade de serviços de TI (em caso de situações excepcionais).
VI.
VII.

Custos do serviço e das atividades relacionadas à sua manutenção, bem como a forma do pagamento.
Exposição do documento para áreas contratantes para:
a. Sensibilização para reduzir resistência em adotar essa ferramenta;
b. Exposição dos benefícios de ter esses acordos. Lembre-se: medir o nível de serviço possibilita
a melhoria contínua.

5.5.1.5 Segurança da Informação
A segurança da informação diz respeito ao conjunto de ações para proteção de um conjunto de dados
institucionais. Sendo assim, a FACITEC adota mecanismos para garantir a segurança da informação, a saber:
I.
II.

Confidencialidade – garantia que o acesso a informações seja feito por pessoas autorizadas;
Integridade – garantia que os dados não sejam corrompidos durante o tráfego entre dois pontos da
rede;

III.

Disponibilidade – garantia que servidores que rodam aplicações, bancos de dados que armazenam
informações ou links estejam sempre online, disponíveis para seus usuários;

IV.

Prevenção - medidas de proteção do ambiente evitando que portas de comunicação estejam abertas,
aplicações ou sistemas operacionais estejam desatualizados;

V.

Detecção – monitoramento do ambiente de TI de forma contínua para que se possa identificar seu
comprometimento oi invasão o mais rápido possível;
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VI.

Resposta – os protocolos de resposta auxiliam no processo de detecção interrompendo o processo de
invasão e envolvem:
a. Corte da comunicação de servidores invadidos;
b. Impedimento de acessos a segmentos específicos da rede que ainda não foram
comprometidos;
c. Desligamento completo de servidores, dispositivos e acesso a sistemas em situações
consideradas muito críticas.
d. Investigação para saber “o que aconteceu”, “porque aconteceu” e “como evitar que aconteça
novamente”.

VII.

Tecnologia – Ferramentas como hardware ou software que permitem a prevenção, detecção e resposta
aos incidentes de segurança, como:
a. Antivirus;
b. Firewalls;
c. Sistema de Detecção de Intrusão (IDS);
d. Sistema de Prevenção de Intrusão (IPS);
e. Etc.

VIII.
IX.

Processos – processos bem definidos para uso da tecnologia;
Pessoas – são os profissionais que opera a tecnologia, cria os processos e torna a segurança da
Informação possível.

Para tanto, são utilizados:
I.
II.

Backups;
Proteção contra vírus e ameaças de hackers;

III.

Meios para garantir a autenticidade das informações;

IV.

Controle de acesso para a comunidade acadêmica;

V.

Manutenção de softwares e drives atualizados;

VI.

Utilização de bloqueios de aplicativos e sites;

VII.
VIII.

Capacitação dos usuários envolvendo conhecimento sobre as medidas de segurança;
Utilização de ferramentas de monitoramento.

5.5.1.6 Plano de Contingência
Não basta adotar medidas preventivas, pois além dos cibercriminosos, existem, também, os desastres
tecnológicos, as falhas humanas entre outros. Portanto, é necessário um Plano de Contingência contendo:
I.

Parâmetros de padronização, para:
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a. Mitigação dos danos ser realizada por qualquer um dos membros responsáveis pela área de
segurança da informação.
b. Todos operarem da mesma forma evitando falhas de comunicação e procedimentos errados;
c. Funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por semana.

5.6 INFRAESTRUTURA DE EXECUÇÃO E SUPORTE
É a infraestrutura tecnológica demandada pelos ambientes institucionais, juntamente com serviços de apoio
(gestão de hardware, software e de serviços) necessários para garantir plenamente a operação e o funcionamento,
garantindo determinado nível de serviço aos usuários
A infraestrutura de execução e suporte atende às necessidades institucionais considerando aspectos, como:
I.
II.

Disponibilidade de Serviços e Meios Apropriados para sua Oferta.
Plano de Contingência, Redundância e Expansão.

5.7 RECURSOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
São recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação utilizados pela FACITEC e seus cursos:
I.
II.

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA;
Sistema de Gestão Acadêmica TOTVS;

III.

Internet e Wi Fi;

IV.

Site Institucional;

V.
VI.
VII.
VIII.

Email Institucional;
Mídias Sociais;
YouTube;
Podcast.

5.8 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL
O gerenciamento da manutenção patrimonial envolve atividades, como:
I.
II.

Cuidar do patrimônio;
Planejar o uso dos espaços e dos recursos;

III.

Providenciar reparos ou reposição de bens materiais;

IV.

Solicitar novos equipamentos e mobiliários;

V.

Adquirir bens;
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VI.
VII.
VIII.
IX.

Contratar serviços;
Gerir a utilização do material de consumo;
Melhorar a gestão utilizando de recursos tecnológicos;
Selecionar prioridades de ação em relação ao patrimônio.

5.8.1 Objetivos
A manutenção patrimonial tem como objetivos:
I.
II.
III.

Garantir os meios necessários para suprir as necessidades administrativas do trabalho institucional;
Colaborar com a gestão administrativa de forma a garantir a ininterrupção dos serviços;
Preservar e manter em funcionamento, por maior tempo possível, com qualidade e eficiência, a estrutura
física, equipamentos e materiais, para desenvolvimento dos serviços oferecidos pela faculdade;

IV.

Colaborar com a proposta de desenvolvimento da faculdade de forma sustentável.

5.8.2 Finalidades
Integra a equipe administrativa da FACITEC, o gerente de manutenção tem como atribuições:
I.

Preservar, conservar e manter em pleno funcionamento:
a. Estrutura física predial;
b. Equipamentos como macas, ar condicionado, elevadores, computadores e outros;
c. Mobiliários como mesas, cadeiras, armários, arquivos e outros;
d. Materiais como bonecos, peças anatômicas, etc.

5.8.3 Ambientes e Cenários
A manutenção patrimonial é garantida por meio do Plano de Manutenção, considerando:
I.

Instalações Administrativas:
a. Diretorias;
b. Coordenações de Curso, Estágio, TCC, TI, CPA, Manutenção e outras;
c. Centro de Atendimento ao Discente;
d. Contadoria e RH;
e. Núcleo Psicopedagógico;
f.

II.

Secretaria Acadêmica;

Instalações Acadêmicas:
a. Salas de Aulas;
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b. Auditório;
c. Sala de Professores;
d. Espaço para Atendimento aos Discentes;
e. Espaços de Convivência, Lazer e Alimentação;
f.

Laboratórios, Ambientes e Cenários de Prática;

g. Espaço para Trabalhos da CPA;
h. Biblioteca
i.

Laboratório de Informática.

III.

Instalações Sanitárias;

IV.

Estrutura dos Polos EaD;

V.
VI.
VII.
VIII.

Infraestrutura Tecnológica;
Infraestrutura de Execução e Suporte;
Recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação;
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA.

5.8.4 Tipos de Manutenções
Existem, entretanto, diversos tipos e níveis de manutenção. A FACITEC utilizará, basicamente:
5.8.4.1 Preditiva
É uma atividade de inspeção que visa a análise de sistemas, equipamentos, materiais e instalações físicas a fim
de prever possíveis anomalias ou falhas nos mesmos, baseado no seu desempenho e comportamento, e, a partir
disso, implementar e direcionar os procedimentos de manutenção preventiva.

5.8.4.2 Preventiva
É a atividade que entra em ação antes que haja a necessidade de reparo. Exige uma programação, com datas
preestabelecidas obedecendo a critérios técnicos determinados pelo fornecedor ou fabricante do produto. É
fundamental que haja o registro de todas as atividades executadas.

5.8.4.3 Corretiva
É a atividade que visa à reparação ou restauração de falhas ou anomalias, seja ela planejada ou não. Implica,
necessariamente, a paralisação total ou parcial de:
I.

Ambiente Físico;
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II.

Equipamento;

III.

Sistemas;

IV.

Material.

5.8.4.4 Detectiva
É a atividade que visa identificar as causas de falhas e anomalias, auxiliando nos planos de manutenção, com o
objetivo de atacar a origem do problema, e não apenas o sintoma do mesmo.

5.8.5 Recursos Tecnológicos Diferenciados
Para o gerenciamento da manutenção patrimonial são utilizados os seguintes recursos tecnológicos:
I.
II.
III.

Sistema gestão JR;
Planilhas;
Controle de patrimônio.

5.8.6 Sistemática de Controle das Avaliações e Manutenções Efetuadas
As manutenções efetuadas são controladas e avaliadas pela diretoria administrativa por meio do Formulário de
Solicitação de Manutenção e Avaliação Patrimonial (modelo abaixo).
A correta execução do Plano de Manutenção irá garantir além de segurança e integridade da edificação, dos
equipamentos, materiais e sistemas e, consequentemente o cumprimento do planejamento pedagógico dos
cursos.
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
MANUTENÇÃO PREDIAL
Data

Pedido de Manutenção

Setor

Responsável

PARTE I – SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

Data:

de

de

Pedido nº

*
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Nome:

Setor:

Local:

Descrição do Defeito:

PARTE II – AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO
Data da avaliação:
Período:

das

de
:

as

de
:

Defeito constatado:

Grave1

Leve

Urgente2

Pode Esperar

Prioridade
Necessita compra de materiais, compra de equipamentos ou contratação de serviços?
Item

Quant

Descrição do item

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

1
2

Defeito que acarreta riscos a segurança
Defeito que se não sanado acarreta riscos crescentes
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Aprovação da Diretoria Administrativa

5.9 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA
TABELA 5 - Cronograma de Expansão da Infraestrutura Administrativa para o Período 2019-2023
Descrição
Diretoria Geral
Diretoria Acadêmica
Diretoria Administrativa Financeira
Coordenação de Curso
Coordenação de Estágios
Coordenação de TCC
Coordenação da CPA
Coordenação de Manutenção
Centro de Atendimento ao Discente
Contadoria e RH
Núcleo Psicopedagógico
Secretaria Acadêmica
TOTAL

2019
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Quantitativo por Ano
2020 2021 2022 2023
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
15
16
17

TABELA 6 - Cronograma de Expansão da Infraestrutura Acadêmica para o Período 2019-2023
Descrição
Salas de Aulas
Auditório

2019
3
1

Quantitativo por Ano
2020 2021 2022 2023
4
5
6
8
1
1
1
1
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Sala de Professores
Espaço para Atendimento aos Discentes
Espaços de Convivência, Lazer e Alimentação
Laboratórios Didáticos
Espaço para Trabalhos da CPA
Biblioteca
Laboratório de Informática
TOTAL

1
1
2
7
1
1
1
18

1
1
2
7
1
1
1
19

1
1
2
7
1
1
1
20

1
1
2
7
1
1
1
21

1
1
2
7
1
1
1
23

TABELA 7 - Cronograma de Expansão das Instalações Sanitárias para o Período 2019-2023
Descrição
Banheiro Feminino 1
Banheiro Feminino 2
Banheiro Masculino 1
Banheiro Masculino 2
Banheiro Familiar e Fraldário
TOTAL

2019
1
1
1
1
1
5

Quantitativo por Ano
2020 2021 2022 2023
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5

TABELA 8 - Cronograma de Expansão da Infraestrutura Tecnológica para o Período 2019-2023
Descrição
Softwares
Servidor
Hardware
Impressoras Jato de Tinta
Impressoras Laser
Estabilizadores
Teclados
Mouses
TOTAL

2019
2
1
15
1
3
10
20
20
72

Quantitativo por Ano
2020 2021 2022 2023
3
3
3
3
1
1
1
1
20
20
20
20
1
1
1
1
5
5
5
5
13
13
13
13
40
40
40
40
40
40
40
40
123
123
123
123

TABELA 9 - Cronograma da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação para o
Período 2019-2023
Descrição
Internet Básica
Internet de Contingência
Mídias Sociais Utilizadas
Murais
Painéis
Jornal Informativo (Tiragem/Ano)
TV (Inserções/Ano)
Rádio (Inserções/Ano)

2019
1
1
3
1
1
0
0
10

Quantitativo
2020 2021 2022
1
1
1
1
1
1
3
4
4
2
2
3
1
1
1
0
0
0
2
3
4
10
10
10

2023
1
1
4
3
1
0
5
10
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