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1. PERFIL INSTITUCIONAL

A Faculdade mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de Garça se
consolida como instituição capaz de contribuir para o desenvolvimento da região
de Garça, SP, objetivando colocar cada dia mais profissionais competentes no
mercado de trabalho. A respeitabilidade da Instituição é visível, pois esta não
mede esforços para enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível superior:
ensino-pesquisa-extensão. Enraizada na região do Centro-oeste Paulista, a
Instituição expande convênios de cooperação com empresas, indústrias,
instituições de ensino, pertencentes e instaladas nessa região.
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF constitui uma
instituição de ensino superior que ministra vários cursos superiores de acordo
com a demanda da região, e é mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de
Garça, onde obtém os recursos financeiros para suas atividades educacionais. A
maioria dos graduandos é proveniente de municípios situados na região de
Garça, e interior do Estado de São Paulo.

1.1. BREVE HISTÓRICO

A Sociedade Cultural e Educacional de Garça, anteriormente, Associação
Cultural e Educacional de Garça - adiante somente Mantenedora, pessoa jurídica
de direito privado, com fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Garça, SP.
de onde obtém os recursos financeiros para suas atividades educacionais,
mantenedora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF.
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF é hojeresultado
do Processo de Unificação das Faculdades Mantidas pela Sociedade Cultural e
Educacional de Garça: Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça
– FAEF; Faculdade de Ciências Humanas de Garça – FAHU; Faculdade de Ciências
da Saúde de Garça - FASU; Faculdade de CiênciasJurídicas e Gerenciais de Garça
– FAEG e Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Garça – FAMED.
Iniciou seu funcionamento em 1989, através da
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Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça com o oferecimento dos
cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, e, a partir destes, expandiu para as
outras Faculdades e outras áreas de atuação.
A FAEF oferece cursos na área de Ciências Sociais, Ciências da Saúde, Exatas,
Humanas, Agrárias e Tecnológicas. A Faculdade de Ensino Superior e Formação
Integral recebeu aprovação de unificação das mantidas através do Processo eMEC 2011 – 1082 pela Portaria 310 de 27 de dezembro de 2012 - publicada no
D.O.U. em 31 de dezembro de 2012. Rege-se pelo Regimento Geral, atualizado no
ato regulatório do Recredenciamento da FAEF, protocolado em 11 de julho de 2017.
O Projeto Geral do Plano de Desenvolvimento Institucional da Sociedade
Cultural e Educacional de Garça é continuar auxiliando no desenvolvimento
econômico e social da região de Garça, que é considerada de baixa renda e,
consequentemente, de oferta limitada de equipamentos que possibilitem a
formação cultural e educacional do seu povo.
A Faculdade vem se consolidando como Instituição de Ensino Superior capaz
de contribuir para o desenvolvimento da região, colocando profissionais
competentes no mercado de trabalho. A respeitabilidade e o compromisso da
Instituição são constatáveis, especialmente quanto à percepção de seu esforço
para enveredar pelo caminho próprio das escolas de nível superior com eixo na
tríade Ensino, Pesquisa e Extensão.
A maioria dos graduandos e pós-graduandos provem, de municípios
situados na cidade de Garça e na microrregião de Marília/SP. Assim, a FAEF, vem
se consolidando como Instituição de Ensino Superior capaz de contribuir para o
desenvolvimento da região, colocando profissionais competentes nomercado de
trabalho.
A IES estimula a Iniciação Científica e a Pesquisa nas diversas modalidades,
como função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de ampliar o acervo
de conhecimentos ministrados nos diversos cursos. É também propósito da
mesma colocar-se aberta a população e às exigências da realidade,
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local e regional, para conseguir a renovação de suas funções básicas – o ensino
e a pesquisa. Desta maneira, a extensão, como um serviço à comunidade, deve
assegurar o estabelecimento de uma relação de troca e uma forma de
comunicação entre a IES e seu meio, sempre articulada das atividades de
ensino e de pesquisa.

1.2. MISSÃO INSTITUCIONAL
A missão da Instituição de Ensino Superior Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF, mantida pela Sociedade Cultural e Educacional
de Garça, é oferecer, através do Ensino Superior, conhecimentos científicos
e tecnológicos aliados à sólida formação ética, moral e humanística, à
população de Garça e região, contribuindo assim para transformações
sociais que elevem o ser humano em busca da sua dignidade e realização
pessoal.
Dessa forma objetiva produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos
diversos campos do saber, através da tríade ensino, pesquisa e extensão,
indissociavelmente

articulados,

de

modo

a

contribuir

para

o

desenvolvimento social e econômico do País e do Estado de São Paulo,
promovendo assim, a formação integral do profissional-cidadão críticoreflexivo,

competente

técnico

e

eticamente

comprometido

com

as

transformações sociais, políticas e culturais, com vistas a atender as
exigências do mercado de trabalho e responsabilidades sociais.

1.3. VISÃO
A visão da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF é ser
referencia no mercado pela excelência do Ensino – Pesquisa - Extensão, como
uma das melhores Instituições de Ensino Superior da região.
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1.4. VALORES
- Comprometimento com a construção do saber e formação de profissionais
competentes e compromissados socialmente;
- Excelência na prestação de serviços educacionais, com constante atualização do
conhecimento;
- Atendimento humanizado e de qualidade como diferencial competitivo;
- Ética e responsabilidade em suas práticas de Ensino – Pesquisa – Extensão;
- Atuar com transparência, honestidade e respeito aos Direitos Humanos e a
diversidade;
- Comprometimento com a responsabilidade social, cultural política e econômica,
contribuindo para a melhoria e progresso da cidade, região e do país;
- Compromisso com a responsabilidade ambiental para manutenção e efetivação
satisfatória de práticas sustentáveis internas e externas.
1.5. FINALIDADES
Os cursos oferecidos pela FAEF são propostos pelos NDEs dos cursos e
pela Diretoria,

a partir do diagnóstico das necessidades regionais,

resultantes de pesquisas efetuadas junto à comunidade de Garça e região,
e do acompanhamento

dos seus egressos, e fundamentam-se nas

diretrizes curriculares oficiais dos respectivos cursos.
Estas pesquisas direcionam os perfis dos cursos a serem instalados,
buscando soluções para os problemas ligados ao desenvolvimento da
cidade de Garça e região. Com esta postura, entende-se que haveráinserção
dos seus egressos no mercado de trabalho, e a instituição estará cumprindo
sua missão em colaborar para o desenvolvimento social e econômico das
comunidades.
Quando se aborda o tema sobre o profissional do futuro, deve-se ter em
mente sua adequação aos problemas de seu tempo. Este é um requisito
básico de inserção social, posto que a solução dos problemas presentes
garante o sustento e a prosperidade social. Contudo, é certo que o ensino
superior não pode basear-se tão-somente no atendimento das necessidades
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do mercado, pois assim, a educação ficaria refém do mercado e sem
compromisso com os superiores interesses da sociedade. Dessa forma, o
profissional precisa formar-se dentro de uma base histórica, com
instrumental filosófico/interpretativo que lhe garanta leituras prévias dos
acontecimentos, que lhe proporcione uma reflexão sobre tendências do seu
campo de atuação. Os perfis profissionais formam-se quanto ao conteúdo e
quanto às habilidades, para os quais os cursos direcionam sua pretensão.
São finalidades básicas da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral:
- Contribuir para o desenvolvimento sociocultural, e econômico de Garça e
região, do estado de São Paulo e do Brasil;
- Formar mentes críticas e reflexivas capazes de transformar a realidade,
buscando a ética e a justiça social;
- Colocar à disposição da sociedade profissionais capazes de pesquisar e
criar alternativas científicas para as questões pertinentes às ciências que
são objeto de seus ensinamentos.
1.6. OBJETIVOS
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF constitui uma
instituição de ensino superior particular, cuja mantenedora é uma sociedade
civil, com fins lucrativos, com sede em Garça, Estado de São Paulo. A FAEF
é regida pelo seu Regimento e pela Legislação e normas aplicáveis ao ensino
superior.
Segundo o Art. 2º § 2º do Regimento Escolar, a Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral - FAEF, tem por objetivos:
III-

III-

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da
cultura e ao entendimento do homem e do meio em que atua;
Promover a divulgação de conhecimentos cultural, científico e técnico que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação, estimulando o
pensamento reflexivo;
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural, ético e
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
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IV-

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica geradas na instituição;
Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento,
preparados para serem inseridos nos setores profissionais e para a
participação no desenvolvimento da sociedade local, regional e nacional,
colaborando na sua formação contínua.

VVI-

1.7. METAS DA INSTITUIÇÃO
Existem metas globais que são os alvos principais, a partir dos quais, os
planos

operacionais

serão

desenvolvidos.

Outras

metas

específicas

são

estabelecidas e baseadas em vários problemas a serem solucionados. Todo o
pessoal da escola estará sempre sendo familiarizado com a missão, objetivos,
metas e elementos da qualidade da escola. As metas são parte importante do
planejamento da FAEF. Para os próximos anos (2018-2023) a FAEF define as
seguintes metas:
1.7.1. Metas Globais
– melhoria constante dos processos, tanto em termos de ensino, quanto de
serviços;
– melhoria permanente do desempenho dos alunos;
– melhoria contínua do ambiente da atuação dos docentes e pessoal de apoio;
– melhoria permanente dos processos gerenciais e técnicos do controle
acadêmico;
– permanente avaliação dos resultados de ensino;
– uso sistemático da avaliação institucional;
– revisão permanente do clima organizacional da Faculdade;
– busca de satisfação do aluno/cliente.
– busca de diminuição dos custos escolares através da minimização dos erros,
menos trabalho menos atrasos e obstáculos, etc;
– verificação constante das exigências dos clientes/alunos e familiares;
– melhoria das diretrizes para o desenvolvimento acadêmico;
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– melhoria nas diretrizes organizacionais da FAEF;
– melhorias no ambiente físico, ambiental e social;
– melhorias de desempenho e democratização do ensino superior que ministrar;
– integrar a FAEF no esforço nacional de redução das desigualdades sociais e
regionais;
– buscar fontes de financiamento para as atividades de ensino-pesquisaextensão;
– consolidar o reconhecimento da FAEF, na comunidade local e regional;
– estudar e implementar mecanismos de proteção e comercialização dos
resultados das pesquisas realizadas na FAEF;
– criar um ambiente interno propício à qualificação e motivação da comunidade
universitária;
– incentivar os programas que favoreçam a evolução de todos os docentes e
funcionários da instituição;
– criar as condições para práticas esportivas da comunidade acadêmica;
– descentralização permanente dos processos decisórios, fortalecendo a
capacidade de gerenciamento dos coordenadores de cursos;
– expansão de cursos superiores ministrados pela instituição, atendendo às
necessidades locais e regionais, contribuindo para o seu desenvolvimento;
– fortalecimento dos recursos humanos da FAEF;
- implementação do programa de estímulos e valorização dos projetos de
iniciação científica do corpo discente;
– valorização dos projetos de pesquisa do corpo docente;
– valorização dos projetos de extensão da instituição;
– valorização das atividades de ensino/aprendizagem;
– valorização dos programas culturais e artísticos da Instituição.
1.7.2.

Metas Específicas

– criação de cursos de graduação, em diversas áreas do saber, indicados como
oportunos e adequados ao desenvolvimento regional;
– melhoria permanente da infraestrutura de atendimento às atividades
docentes, instalando os gabinetes próprios, buscando um ambiente apto ao
trabalho, tanto em espaço físico quanto em equipamentos;
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– implantação e ampliação contínua do número de beneficiados e dos valores
atribuídos às Bolsas de Iniciação Científica a serem cedidas pela instituição;
– uso da avaliação institucional como forma de transformar as fragilidades
encontradas em potencialidades, buscando a qualidade total em todos os serviços
prestados;
– interação entre Faculdade X Sociedade e Faculdade X Familiares dos alunos;
- apoio ao serviço de apoio pedagógico da FAEF, que visa ao atendimento de
professor interessado na parte didático-pedagógica de sua atuação;
– organização, planejamento e cronograma de ações a serem desenvolvidas pelo
Setor de Apoio Pedagógico da FAEF;
– inclusão de novas alternativas de atividades curriculares nos cursos a serem
ministrados pela FAEF, que fortaleçam as atividades de pesquisa a serem
desenvolvidas, reforçando sempre o preceito de indissociabilidade entre ensinopesquisa-extensão;
– organização e regulamentação das Bolsas de Iniciação Científica – BIC, que a
mantenedora – Sociedade Cultural e Educacional de Garça atribuirá aos alunos
da FAEF engajados em pesquisas;
– realização de Encontros de Iniciação Científica – FAEF, integrando alunos e
professores de diferentes áreas do conhecimento;
– realização de encontros de estagiários da FAEF, integrando diferentes alunos
com diferentes experiências de estágios curriculares ou extracurriculares;
– implementação de ações preventivas tendo em vista a eliminação de possíveis
causas de evasão de alunos dos cursos ministrados;
– criação de cursos sequenciais, em todas as áreas de conhecimento abrangidas
pela FAEF;
– promover cursos de capacitação aos docentes e aos funcionários do corpo
técnico-administrativo;
– desenvolvimento de cursos de extensão, buscando clientela não só interna,
mas a comunidade de maneira geral;
- ampliação de parcerias buscando realização ou financiamento das pesquisas
desenvolvidas, bem como estágios e colocação profissional de estudantes;
– promoção de visitas às indústrias e sistemas de ensino da região buscando
ampliar de convênios e parcerias;
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– implementar processos democráticos de decisão;
– aumentar sempre o número de estagiários nas diversas empresas e instituição
conveniadas;
– aprimorar cursos de capacitação dos funcionários técnicos administrativos;
– inclusão nas matrizes curriculares ou conteúdos programáticos desenvolvidos,
itens que elaborem forte senso de cidadania entre os alunos;
– aperfeiçoamento dos sistemas de informação sobre as atividades de pesquisa
realizadas pela FAEF;
– aperfeiçoamento a visibilidade que a FAEF proporciona à comunidade externa,
de suas atividades;
– autorização de novos cursos de graduação,
– implementação o conceito de Benemerência – para captação de recursos, na
manutenção de suas atividades;
– criação da Associação dos Ex-alunos da FAEF;
– criação da Associação de Amigos da FAEF;
– criação de um grupo de trabalho com objetivo de identificar e propor ações
para melhoria das condições de trabalho e de convivência na instituição;
– ampliação da quantidade de equipamentos tecnológicos para as salas de
aulas;
– ampliação de infraestrutura física da FAEF;
– ampliação e atualização do acervo de livros e periódicos constantes na
biblioteca da FAEF;
– melhoria no sistema de segurança da biblioteca;
– busca de parcerias com entidades do chamado “terceiro setor”;
– apoio a mecanismos de criação de incubadoras de empresas na região;
– possibilidade de captação de recursos de pesquisas junto às agências de
fomento, visando à melhoria das condições de docentes e pesquisadores;
– ampliação de periódicos eletrônicos disponíveis no site da instituição,
buscando a publicação de matérias científicas de docentes e discentes;
– ampliar a capacidade da FAEF em atrair e manter recursos humanos de alto
nível: em termos salariais, condições de trabalho, entre outras;
– realização de eventos (fóruns de discussão e seminários de planejamento) com
objetivo de levantar pontos de vista sobre diferentes necessidades para o
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desenvolvimento da FAEF;
– aplicação de questionários e entrevistas na comunidade acadêmica, para
detectar problemas emergentes;
–

implantação

de

cursos de

pós-graduação “Lato

Sensu” ao

nível

de

especialização em várias áreas apropriadas para esta região;
– regulamentação do Regimento para o Centro de Pós-graduação da FAEF;
– aprimoramento do sistema do “Sistema Wise” de informatização da secretaria,
tesouraria, biblioteca;
– atualização constante de máquinas e equipamentos da área de informática,
aquisição de softwares e hardwares;
– atualização constante do site da instituição, usando-o como forma de
comunicação interna e externa (www.faef.br);
– uso de técnicas de liderança eficazes, pelos administradores da instituição, para
ajudar professores e o pessoal de apoio a criar um ambiente de solução de
problemas que estimule a melhoria contínua;
– uso de revisões contínuas quanto aos processos gerenciais e técnicos:
processo de matrícula, mensalidades, memorandos, relatórios, contas, listas de
cursos, transferências, sistemas de avaliação do professor, boletins e contatos
diretos com alunos, pais e funcionários serão sempre investigados;
– uso de técnicas de medição, análise e correções: aproveitamento dos alunos,
conhecimentos do professor, experiências de laboratórios, pesquisas, atividades
em sala de aula, aulas inovadores etc;
– emprego de auto avaliação contínua e estruturada de forma sistemática, a fim
de promover comparações válidas e determinar se houve melhoria;
–

medição

do

clima

organizacional

da

Faculdade

que

redundará

consequentemente no processo de ensino/aprendizado;
– medição da satisfação do aluno buscando indicadores para a eficácia dos
serviços;
– reconhecimento pelo MEC, de todos os cursos ministrados pela instituição;
– aplicação e otimização dos serviços de extensão à comunidade;
– atuar com maior ênfase quanto às esferas de responsabilidade social da
instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em
relação à inclusão, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio
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ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
1.7.3.

Das Metas Previstas para se atingirem os Objetivos Gerais
Paralelamente à sua atividade de ensino e formação, a Faculdade tem, por

meta, a implementação de estudos e pesquisas, relativas aos mais diversos ramos
de conhecimento nas diversas áreas do saber. A FAEF, em um objetivo digno de
destaque, prestar serviços à comunidade, mediante a colaboração com empresas
e instituições privadas e com entidades públicas. A preservação de intercâmbio
cultural e técnico com os centros científicos e universitários do país é outro traço
no campo de sua atuação.
A filosofia da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, no que
tange ao ensino, é a de ser uma Escola de ponta e, para desempenhar esta
vocação, se propõe a seguir um conjunto de princípios em direção à qualidade
de ensino, quais sejam:
- ter a aprendizagem do aluno como razão de ser da Faculdade;
- capacitação de seus recursos humanos, treinando funcionários em
modernas técnicas administrativas e estimulando professores a um contínuo
processo de aperfeiçoamento;
- desenvolvimento de cursos e técnicas pedagógicas, cabendo ao
professor conhecer profundamente sua disciplina e, também, as melhores
técnicas e processos para ministrá-la;
- utilizar as tecnologias como instrumento de ensino e suporte às demais
atividades;
- abertura para o mundo, por meio de convênios com centros de excelência
universitários, absorvendo modernas experiências e adaptando-as à realidade
regional;
- investimento em instalações físicas adequadas ao ensino;
- reconhecimento, por parte da comunidade, para que seus concursos
vestibulares sejam procurados por um elevado número de candidatos e, como
consequência, a seleção seja pautada pela qualidade;
-

busca

de

parcerias

com

empresas

e

instituições,

procurando

conscientizá-las de que a qualificação profissional começa na Escola.
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-

O principal compromisso da Faculdade será com o aluno. Todas as ações

serão orientadas para a facilitação do aprendizado e à formação de profissionais
éticos, com consciência crítica de suas responsabilidades.
Buscar-se-á a qualidade total de todas as atividades, desde o seu
planejamento, dos materiais de apoio, dos instrumentos de avaliação, até aos
procedimentos administrativos, dos mais complexos aos mais elementares.
Procurar-se-á formar profissionais aptos a interpretar a realidade e
enfrentar o desconhecido. A busca é em pesquisar e experimentar novas ideias,
que visem à constante melhoria das condições de trabalho e do aprimoramento
do processo educacional.
A meta, enfim, é a de preservar o nome da Faculdade de Ensino Superior
e Formação Integral – FAEF e da Sociedade Cultural e Educacional de Garça, no
mais elevado conceito.
1.8. Áreas de Atuação
Atua no ensino de nível superior das Ciências Sociais, Ciências da Saúde,
Exatas, Humanas, Agrárias e tecnológicas apoiando-se no tripé: Ensino, Pesquisa
e Extensão.
1.9. O Perfil do Egresso da FAEF

O perfil do egresso de cada curso está definido nos respectivos projetos
pedagógicos, tendo como referência as competências básicas e específicas
apresentadas nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso.
Será considerado egresso o aluno que concluiu todas as disciplinas do
currículo de um curso, bem como os componentes curriculares obrigatórios, e
colaram grau, sendo então portadores de diplomas desta Instituição.
Nessa perspectiva, a FAEF busca, permanentemente, a qualidade dos
processos educacionais desenvolvidos, como forma de preparação dos egressos
para o exercício de atividades dentro da sociedade, como cidadão e trabalhador.
Além disso, é necessário extrapolar essa igualdade proclamada formalmente e
caminhar na busca da equidade no acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao
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meio ambiente saudável e a outros benefícios sociais, como forma de
proporcionar tratamento diferenciado visando à promoção da igualdade entre
desiguais.
Além de avaliar as habilidades e competências solicitadas socialmente, os
profissionais egressos dos cursos de graduação da Faculdade de Ensino Superior
e Formação Integral devem ser capazes de assumir posições de liderança em seu
meio e de absorver rapidamente novos conceitos das respectivas áreas de
atuação, tornando-se reconhecidamente indivíduos com alto nível de educação
superior no sentido, mais nobre do termo.
Tal educação, ministrada por meio de cursos de graduação e pósgraduação, pauta-se pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, os quais também não podem estar dissociados da
regionalidade, da comunicação dialógica e da qualidade do fazer educativo que,
na FAEF, se concretiza pelo(a): aprendizagem baseada em problemas; interação
entre teoria e prática profissional; atualização constante dos projetospedagógicos
de curso; qualificação dos docentes; uso sistemático da biblioteca e dos
laboratórios gerais e específicos; incorporação da tecnologia no processo de
formação.
A preocupação das propostas pedagógicas com o desenvolvimento do
raciocínio dos futuros profissionais matriculados nos cursos da FAEF, através de
atividades regulares e de atividades extracurriculares, prioriza a visão da eficácia
social dos conteúdos estudados. Assim, o estudante aprende a pensar sobre a
área de sua formação também como ferramenta de construção do controle e
direção social. Consequentemente, o aluno, desenvolvendo um raciocínio voltado
à sua área de atuação profissional, que observe as complexidades econômicas,
sociais, políticas, culturais, ambientais e demográficas do Brasil, saberá lidar
com as mudanças nos procedimentos, de acordo com seu curso, nas diversas
áreas do saber, sendo, inclusive um agente propulsor dessas mesmas mudanças.
Por tudo que foi aduzido, os cursos da FAEF formarão e habilitarão os
profissionais com conhecimentos que lhes permitam visualizar a profissão em
toda sua amplitude, objetivando desenvolver atividades orientadas para soluções
dos problemas em diversas áreas de atuação, além de assumir compromisso
social como agente propulsor em diversas áreas públicas do país. Manter-se
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atualizado tecnicamente, atento às Diretrizes da Política Governamental,
mercado de trabalho, integração e globalização da economia,no que se refere
às diversas áreas de atuação, serão relevantes nos futuros cursos a serem
autorizados.
Ter consciência da importância da profissão e sua utilização como
instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, assim como conhecer e
observar, no exercício profissional, os princípios estabelecidos pelo código de ética
profissional, de cada curso superior, são preceitos fundamentais aquibuscados.
Cabe à FAEF ensinar a raciocinar, a dominar esses conhecimentos e a
colocá-los em prática, formando um bom profissional, mas também alguém que
possa aproveitar plenamente a vida, apreciando as artes, a música, sendo capaz
de enxergar os dois ou mais lados de uma questão.
2.

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL
As políticas de ensino, pesquisa e extensão na FAEF estão articuladas e

integradas a partir da formulação e concepção do Projeto Pedagógico Institucional
(PPI). Esse projeto é tido como o centro de referência da ação educacional. Com
base nesse entendimento, o PPI integra o ensino, a pesquisa e as relações com a
comunidade e através das atividades de extensão, sendo tais ações planejadas,
executadas, acompanhadas e avaliadas sob a influência de um ambiente de
constante interação com a sociedade em geral e o mundo do trabalho em
particular, o que possibilita maior contextualização e significação às atividades
acadêmicas.
Ainda segundo o PPI-FAEF é fundamental compreender a necessidade de
buscar a construção de uma unidade de ação ensino/pesquisa/extensão, no
âmbito da instituição. Essa exigência decorre da função social que assumida
coletivamente e que implica em praticar uma educação de boa qualidade,voltada
para a formação de cidadãos autônomos e comprometidos com odesenvolvimento
socioeconômico local, regional, nacional ou global,privilegiando a melhoria da
qualidade de vida das classes menos favorecidas e contribuindo, dessa maneira,
mudanças orientadas à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ou,
no mínimo, menos injusta.
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2.1 Inserção Regional – Contexto Socioeconômico e Socioambiental
2.1.1 Caracterização do território
Município sede: Garça/ SP
IDHM (IPEA, 2010): 0,769
População (IBGE Estimativa 2021): 44.429
Densidade demográfica (IPEA, 2017): 80,21 hab/km²
PIB per capita (IBGE, 2019): R$26.460,04
A cidade de Garça tem uma economia pujante, tendo por um longo período
importante participação no chamado “Ciclo do Café”, porém, atualmente, Garça
se destaca no setor industrial, principalmente no setor eletroeletrônico,
ostentando o título de “Capital da Eletroeletrônica”. Suas maiores empresas são
do segmento de automatizadores de portas e portões, segurança eletrônica e
materiais elétricos com empresas do ramo de portões eletrônicos, reatores, nobreaks e etc. As principais empresas deste segmento são: Emplac, Eletroplac,
ECP, RCG, PPA, Motil, Garen, Ipec, Containers Garça e entre outras.
Garça também possui empresas no segmento de alimentos e bebidas
(Massas Paulista, Farinha Deusa, RB Alimentos, Distribuidora de Bebidas Garça
que tem como Refrigerantes São José, Ice Cola, Cerveja Conti, Burguesa,
Devassa e entre outras empresas).
Garça pertence à região administrativa da cidade de Marília, a 11º região.
Indústria, comércio e prestação de serviços são destaques no Município de Marília,
com empresas que distribuem seus produtos para o mercado nacional e
internacional. Conhecida como a “Capital Nacional do Alimento”, o parque
industrial mariliense conta com cerca de 1.100 empresas do setor alimentício,
metalúrgico, construção, têxtil, gráfico e plástico, entre outras. Nestlé, Marilan,
Dori e Sasazaki são algumas das empresas que destacam o Município no cenário
nacional e internacional. No setor comercial, Marília dispõe de mix de lojas dos
mais variados segmentos; possui três shoppings, uma galeria, além de um centro
comercial com calçadão híbrido, atraindo consumidores de toda a região, num
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raio de até 100 quilômetros. Já o setor agropecuário é representado pela
produção na zona rural de café, amendoim, melancia, seringueira, eucalipto,
coco, laranja, manga, maracujá, cana-de-açúcar, mandioca e milho; e ainda, pela
suinocultura, bovinocultura (corte e leite) e avicultura (corte e produção de
ovos).
Não obstante, com todo esse desenvolvimento, a cidade e a região carece
de soluções criativas (adequadas) ao desenvolvimento da região, seu povo e seus
recursos culturais, naturais e políticos.
O Projeto Pedagógico da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral
de Garça - FAEF está baseado na necessidade de desenvolvimento da região
centro oeste do Estado de São Paulo, porque embora seja uma região que teve
seus ciclos de desenvolvimento baseados na atividade agrícola e de serviços, nas
últimas décadas a intensificação e expansão da atividade industrial tem mudado
o perfil econômico da região.
2.1.2 Indicadores econômicos e sociais

Desenvolvimento Humano

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,332

0,590

0,728

IDHM Longevidade

0,720

0,783

0,849

IDHM Renda

0,637

0,695

0,737

IDHM

0,534

0,685

0,769

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) da cidade de Garça é 0,769,
em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto
(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do
município é Longevidade, com índice de 0,849, seguida de Renda, com índice de
0,737, e de Educação, com índice de 0,728.
a) Composição dos Indicadores
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Para a composição do IDHM foram analisados os seguintes indicadores do
município de Garça entre os anos 2000 e 2010:

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus indicadores
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,332 0,590 0,728

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 27,24 42,19 55,91
completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola

45,48 88,27 100,0
0

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 53,79 84,66 87,90
do ensino
fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 30,94 63,99 80,44
completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

16,25 41,92 64,10

IDHM Longevidade

0,720 0,783 0,849

Esperança de vida ao nascer (em anos)

68,21 71,99 75,93

IDHM Renda

0,637 0,695 0,737

Renda per capita (em R$)

421,6 605,4 786,8
2

4

3

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

b) Composição dos Indicadores
Para a composição do IDHM foram analisados os seguintes indicadores do
município de Garça entre os anos 2000 e 2010:
Evolução
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Entre 2000 e 2010
O IDHM passou de 0,685 em 2000 para 0,769 em 2010, apresentando uma
taxa de crescimento de 12,26%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi
reduzido em 73,33% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,138),
seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2000
O IDHM passou de 0,534 em 1991 para 0,685 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 28,28%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em
67,60% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu
em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,258), seguida por
Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2010
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,534, em 1991, para
0,769, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493
para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 44,01% para o município
e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento
humano de 49,57% para o município e 53,85% para a UF. No município, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,396), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua
vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.
Ranking
Garça ocupa a 238ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo
o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul/SP) e o menor
é 0,418 (Melgaço/PA). No Estado de São Paulo, Garça ocupa da 115ª posição
entre os 645 municípios.
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Trabalho e Rendimento
Em 2020, o salário médio mensal era de 2.1 salários mínimos. A proporção
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 25.4%. Na comparação
com os outros municípios do estado, ocupava as posições 347ª de 645 e 208ª de
645, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na
posição 1.571ª de 5570 e 830ª de 5570, respectivamente. Considerando
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha
30% da população nessas condições, o que o colocava na posição 407 de 645
dentre as cidades do estado e na posição 4669 de 5570 dentre as cidades do
Brasil. Na região geográfica imediata, Garça ocupa a 10ª posição dos 18
municípios.

Fonte: IBGE, 2020.
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Pobreza e Desigualdade
No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente
pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per
capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de
01 de agosto de 2010), respectivamente. Dessa forma, em 2000, 1,54% da
população do município eram extremamente pobres, 10,15% eram pobres e
36,17% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram,
respectivamente, de 1,23%, 6,94% e 20,04%.
Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo
Federal, a proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per
capita mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento
do Bolsa Família passou de 25,53%, em 2014, para 21,82%, em 2017. Já a
proporção de pessoas pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a
R$ 140,00), inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de
50,50%, em 2014, e 52,44%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas
vulneráveis à pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$
255.00), também inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família,
era de 58,80%, em 2014, e 72,01%, em 2017.
O índice de Gini no município passou de 0,53, em 2000, para 0,50, em
2010, indicando, portanto, uma redução na desigualdade de renda. Importante
lembrar que o índice de Gini é uma das medidas de desigualdade de renda
constantes do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Seu valor pode variar
entre 0 e 1 e, quanto maior, maior a desigualdade de renda existente.
Vulmerabilidade Social
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Crianças e Jovens - Município

1991

2000

2010

Mortalidade infantil

27,67

19,70

13,30

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola

--

68,68

50,00

% de crianças de 6 a 14 fora da escola

17,27

3,99

1,88

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não

--

12,24

6,01

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

1,41

1,69

1,86

Taxa de atividade - 10 a 14 anos

--

9,71

4,03

Família

1991

2000

2010

% de mães chefes de família sem fundamental e com

9,47

8,89

13,41

% de vulneráveis e dependentes de idosos

2,75

1,53

1,18

% de crianças extremamente pobres

15,71

2,83

3,14

Trabalho e Renda

1991

2000

2010

% de vulneráveis à pobreza

59,37

36,17

20,09

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental

--

39,56

29,64

Condição de Moradia

1991

2000

2010

% da população em domicílios com banheiro e água

81,82

93,73

98,56

trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa

filho menor, no total de mães chefes de família

completo e em ocupação informal

encanada
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é
expressa por variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à
moradia das pessoas e famílias em situação vulnerável. A situação da
vulnerabilidade social no município de Garça pode ser analisada pela dinâmica
de

alguns

indicadores:

houve

crescimento

no

percentual

de

crianças

extremamente pobres, que passou de 2,83% para 3,14%, entre 2000 e 2010;
o percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com filhos
menores de 15 anos, no mesmo período, passou de 8,89% para 13,41%.
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Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no
percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são
vulneráveis à pobreza, que passou de 12,24% para 6,01%.
Por último, houve crescimento no percentual da população em domicílios
com banheiro e água encanada no município. Em 2000, o percentual era de
93,73% e, em 2010, o indicador registrou 98,56%.
Saúde
Segundo dados do IBGE (2020), a taxa de mortalidade infantil média na
cidade é de 16.53 para 1.000 nascidos vivos, sendo que dos 484 nascimentos
registrados no ano de 2020, foi registrado apenas um óbito. Dos As internações
devido a diarreias são de 1.1 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos
os municípios do Estado, fica nas posições 113ª de 645 e 140ª de 645,
respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são
de 1430ª de 5570 e 2285 de 5570, respectivamente. Na sua região geográfica
imediata, dos 18 munícipios, Garça ficou na 5ª posição.

Fonte: IBGE, 2020.

Habitação – Saúde ambiental
Sobre as condições de habitação da população, entre os anos de 2013 e
2017, houve crescimento no percentual da população residente em domicílios
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com abastecimento de água, abarcando, em 2017, 100,00%. Em relação ao
acesso à rede de esgotamento sanitário, nota-se que houve crescimento entre
2013 e 2017, com o serviço sendo disponibilizado para 100,00% da população
em 2017. (Ipea, 2017)
No percentual da população em domicílios com coleta de resíduos sólidos,
destaca-se que não houve alteração no período, alcançando 100,00% da
população em 2017.
No município de Garça, no ano de 2017, a porcentagem de cobertura
vegetal por flora nativa era de 13,46% de seu território. Já a concentração de
focos de calor, ou seja, a participação do município no total de queimadas no
Brasil, neste mesmo ano era de 0,02 por mil.

Território e Ambiente
Garça apresenta 95.2% de domicílios com esgotamento sanitário adequado,
98.9% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 26.9% de
domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de
bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros
municípios do estado, fica na posição 146 de 645, 111 de 645 e 277 de 645,
respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é
186 de 5570, 231 de 5570 e 1401 de 5570, respectivamente.
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Fonte: IBGE, 2010 e 2021.

2.1.3 Aspectos Econômicos, Sociais, Demográficos e Educacionais da
região
A região de abrangência da IES conta com a participação do município de
Garça e outros municípios ao redor sendo mais expressivos os que se seguem:

CENSO (IBGE)

GARÇA

MARÍLIA

População estimada

44.429

242.249

Área (km²)

555,807 Km²

1.170,515 Km²

Densidade demográfica

77,60 hab/km²

185,21 hab/km²

0,769

0,798

15

67

1.726

8.347

(2021)

(2010) (hab/km²)
Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal
(2010)
Estabelecimentos de
Saúde SUS (2010)
Matrículas Ensino Médio
(2021)
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Matrículas Ensino

4.942

26.556

171,181,70

984.640,72

102.393,16

73.807,79

100.213,31

883.776,29

174.111,33

1.034220,31

626.661,68

5.407.991,61

26.460,04

35.098,66

2,1

2,4

Fundamental (2021)
Valor adicionado bruto
da Administração,
defesa, educação e
saúde públicas e
seguridade social, a
preços
correntes (mil reais)
(2019)
Valor adicionado bruto
da Agropecuária, a
preços correntes (mil
reais) (2019)
Impostos (2019)
Valor adicionado bruto
da Indústria, a preços
correntes (mil reais)
(2019)
Valor adicionado bruto
dos Serviços, a preços
correntes - exclusive
administração, saúde e
educação públicas e
seguridade social (mil
reais) (2019)
PIB, per capita (reais)
(2019)
Rendimento médio
(Salário mínimo) (2020)
Fonte: IBGE

2.1.4 Região de influência - Aspectos Ambientais, Políticos e Culturais
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a) Aspectos Ambientais
Garça tem áreas de matas ciliares num total de 6.500 ha ou 65 Km² e também
conta com o Bosque Municipal, ao lado do Lago Artificial, com vasta área de Mata
Atlântica preservada e com a exibição de animais silvestres. Temperatura:
máxima 28,5°C – mínima 17,8°C. Índice Pluviométrico: 1.274,4 mm/ano. Período
mais quente de dezembro a março, com temperatura oscilando entre 25 a 30
graus, coincidindo com a época mais chuvosa do ano, temperatura mais amena
entre os meses de abril e julho.
O município de Garça situa-se na região Centro-Oeste do Estado de São Paulo
(415 km da capital), ao longo de espigão onde nascem duas importantes
microbacias hidrográficas: Peixe e Aguapeí propiciando abundante presença de
matas, grotões e mais de 80 cachoeiras com alturas variáveis. Apresenta grande
potencial turístico com 18,50 hectares de Mata Atlântica preservada dentro da
cidade (Bosque Municipal) e um número altamente significativo nas propriedades
rurais adjacentes.
b) Aspectos Históricos e Políticos:
Em julho de 1916 partiu do município de Campos Novos Paulista uma caravana
de aproximadamente 20 pessoas, chefiadas pelo Dr. Labieno da Costa Machado.
Em terras ainda selvagens, a comitiva se instalou às margens do Rio do Peixe. Ao
descobrir um novo afluente, mudaram o rumo, seguindo o curso do novo rio,
denominado mais tarde Ribeirão da Garça. A denominação se deu devido ao
grande número dessas aves no local. A terra fértil favoreceu o surgimento da
primeira fazenda em 1920. Com a formação do povoado em torno da sede da
fazenda, em 4 de outubro de 1924, com a presença de pessoas locais, Dr. Labieno
fundou a cidade de Garça, então distrito de Campos Novos. Mas não se deve
somente a ele a fundação de Garça. A cidade se originou de dois núcleos distintos:
o primeiro formado por Labieno (Labienópolis), e o segundo por Carlos Ferrari
(Ferrarópolis). Garça teve a princípio o nome de INCAS, depois de Italina. O nome
Garça foi inspirado no ribeirão que nasce no seu perímetro urbano.
Com forte cultura cafeeira, o município migrou sua economia para outros setores
em virtude de problemas na produção do café.
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c) Aspectos Culturais
Garça conta com clubes e boates, além de diversos bares, restaurantes e
lanchonetes, principalmente na região do Lago Artificial “Prof° J.K Williams”, que
é ponto de encontro dos moradores e é palco de eventos, como por exemplo, a
Festa das Cerejeiras, realizada todos os anos. A cidade possui um importante
teatro (Teatro Miguel Mônico), que faz parte do Circuito Cultural Paulista e Circuito
SESC de Artes, trazendo os mais variados espetáculos e workshops para a região.
Ao lado do Teatro, encontra-se a Biblioteca Municipal, com vasto acervo
bibliográfico e a escola Municipal de Culturas (EMCA, que proporciona aulas de
instrumentos

musicais,

danças

e

teatro,

além

de

promover

festivais

gastronômicos, musicais e artísticos).
Na parte esportiva, Garça tem espaços diferenciados, como academias ao ar livre,
pista de aeromodelismo, kartódromo, estádio municipal, ginásio municipal e
clubes sociais.
2.1. A FACULDADE E A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO
Sob o ponto de vista social, não se pode esquecer que o ensino é uma
função do Estado e a interiorização do ensino superior de qualidade, além de
facilitar

o

acesso

à

educação

superior,

pode

criar

polos

regionais

de

desenvolvimento importantes. No entanto, o estado não atende com ensino
gratuito a essa comunidade regional, uma vez que instituições de ensino superior
gratuitas nestas áreas do conhecimento, não se localizam na cidade de Garça,
estão locadas em Marília, Bauru, Tupã, Botucatu, São Paulo, Londrina, Curitiba e
outras cidades dos Estados de São Paulo e estados vizinhos. A distância dificulta
o deslocamento da população que, em sua maioria, ficacerceada de exercer o seu
direito de ingressar em um curso superior, por residirem municípios distantes das
Universidades, isto tudo agravado pelas dificuldades econômicas das famílias.
Faz-se objeto de preocupação do Projeto Pedagógico Institucional da FAEF
também sanar tais dificuldades, viabilizando oportunidades a um percentual
maior da população e contribuir com o desenvolvimento da região Sudoeste do
Estado de São Paulo.
Com a implantação da IES, o setor produtivo passa a desfrutar de
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perspectivas mais favoráveis com essa expansão, uma vez que a importância do
movimento é histórica. A FAEF se destaca como protagonista no processo de
expansão

do

ensino

superior,

gerando

um

efeito

extraordinário

no

desenvolvimento, na justiça social, na distribuição de oportunidades em todas
as regiões de abrangência do projeto. A Educação Superior viabiliza o
desenvolvimento regional e a instalação dos cursos de graduação que atendam
às necessidades e à demanda são agentes da definitiva incorporação da região
ao mapa do desenvolvimento do estado de São Paulo.
Por se tratar de Instituição com cursos em funcionamento, na sua maioria,
no turno noturno, recebe estudantes inseridos no mercado de trabalho, maiores
de idade, responsáveis por si próprios e na maioria das vezes por suas famílias.
São pertencentes à classe trabalhadora, oriundos de famílias constituídas, de
nível econômico de médio, para baixo (em sua maioria). Buscam a ascensão social
e funcional e para tanto sacrificam alguns itens de despesas próprias para
financiarem seus estudos. Vale ressaltar que os cursos integrais recebem alunos
da região e de outras cidades e estados. Os estudantes consideram a instalação
da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral de Garça uma grande
oportunidade de crescimento pessoal e profissional.
Essa possibilidade tornou-se possível, também, graças ao valor dos encargos
educacionais cobrados pela Instituição, que são bastante reduzidos quando
comparados com outros encargos de Instituições congêneres. Issotornou o ensino
superior oferecido passível de ser adquirido nesta região.
O mercado de trabalho, que já absorve e absorverá os estudantes eegressos,
respectivamente, desta Faculdade, se caracteriza por
municípios

instalados

em:

agroindústrias,

empresas

atividades típicas dos
agrícolas,

comércio,

cooperativas, associações, escolas, indústrias, entre outras. A FAEF atua como
catalisadora das questões profissionais vividas por seus alunos, partindo
desta realidade próxima, para desenvolver seus conteúdos de ensino abrangentes
e aplicáveis a novas situações.
A FAEF não mede esforços para colocar os alunos desempregados como
estagiários nas empresas da região, pois, concebe a prática como suporte à
construção do conhecimento. A FAEF tem a certeza de que vem cumprindo seu
papel de liderança neste processo de desenvolvimento regional, através da oferta
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de cursos de graduação e pós-graduação que promovem a formação integral,
profissional e social, dos alunos. Isso justifica a necessidade de continuar lutando
pela expansão e acesso da comunidade à Educação Superior, conforme previsto
no Plano Nacional de Educação.

2.2. DESAFIOS PARA A FACULDADE COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR
Pensar a natureza da formação universitária a ser oferecida, e a qualidade
intrínseca que ela engendra, implica, antes de tudo, optar por uma concepção
pedagógica referenciada ao futuro da sociedade. Para isso é necessário repensar
o papel social que a Faculdade desempenha no contexto em que se insere. É
concebê-la em suas possibilidades e limitações diante dos desafios que a ela se
impõe e lhe são impostos.
Como instituição social, a Faculdade vem sendo questionada por muitos
setores. Esses questionamentos seriam decorrência de vários fatores, dentre os
quais se destacam os questionamentos ao paradigma da modernidade, ao
princípio da razão e o desgaste das utopias. De outra parte, não se pode esquecer
também do progressivo desenvolvimento e disseminação das novas tecnologias
de comunicação e informação que contribuem para a descentralização na
produção do conhecimento e na formação de profissionais de que a região
necessita para o seu desenvolvimento.
Entretanto, mesmo diante desses questionamentos, não se pode deixar de
lado o caráter crítico da Instituição, ao produzir e disseminar conhecimento.
Afinal, de que lugar pode-se questionar a verdade, volátil ou não, se não há um
lugar mantido pela sociedade como instância de produção e de crítica ao
conhecimento instituído e/ou produzido. E, é este questionamento constante ao
conhecimento instituído que viabiliza a função transformadora da educação
superior.
No plano da produção do conhecimento constata-se um crescimento
vertiginoso da atividade de pesquisa, o que também contribuiu para a ruptura
de fronteiras entre as disciplinas científicas. Como consequência, incrementa-se
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a produção do conhecimento através de redes de pesquisadores e instituições
cada vez mais diversificadas. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que se
assiste a um formidável desenvolvimento científico, constata-se que nunca a
continuidade da vida no planeta e da raça humana esteve tão ameaçada. As
alterações no equilíbrio ecológico, na forma de vida, os dejetos industriais, o lixo
não degradável, a escassez de energia e de água, entre outros, não são só
produto da complexidade das sociedades, uma vez que são causadas pelas
soluções que

os

especialistas

engendram

seja

para

o

desenvolvimento

econômico, seja para o tecnológico e social.
Do ponto de vista do mundo do trabalho, verifica-se, cada vez mais, que a
atuação profissional deixa de ser referenciada nos postos de trabalho, nos cargos,
para orientar-se pelos pressupostos das formas mais flexíveis de produção. Esta
configuração indica, para a Faculdade, que a formação profissional a ser oferecida
deverá incluir a orientação para diferentes inserções no mundo do trabalho.
No plano das relações internacionais, por força da globalização econômica,
assiste-se a progressiva competitividade econômica e tecnológica entre países e
regiões do planeta. Os países que detém capital e tecnologia impõem aos demais
um papel subordinado e dependente, tanto do ponto de vista econômico, quanto
tecnológico, cultural e ideológico. Este cenário indica, para a Universidade
brasileira, a necessidade de que ela contribua decisivamente para que se possa
afirmar o país de modo soberano neste novo contexto. Ela deverá gerar o
conhecimento capaz de levar a soluções próprias a fim de que se supere o atraso
social, tecnológico e econômico com que o Brasil hoje se defronta.
Ao mesmo tempo em que se redesenham e se rompem fronteiras entre
nações, vê-se crescer a intolerância e o desprezo entre povos, o racismo, a
violência e a exclusão social. Assiste-se ao massacre de etnias, à exclusão dos
mais elementares direitos à vida, em continentes inteiros. Acrescente-se a isso
o fato de os conhecimentos necessários para a eliminação da vida serem, cada
vez mais disponíveis para quem deles queira fazer uso. As instituições educativas
não podem, portanto, deixar de dar sua contribuição para a superação deste
quadro. A educação tem um compromisso com a paz, o bem estar de todos, a
solidariedade entre os seres humanos e a natureza.
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2.3. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA FAEF
No plano do ensino/aprendizagem, as Instituições de ensino superior têm
estruturado suas metodologias pelo paradigma da modernidade, trabalhando o
conhecimento muito mais como produto do que como processo. Há, nessa
estruturação, a percepção de que a teoria vem sempre antes da prática e que
esta deva ser compreendida como aplicação exclusiva daquela. No entanto, as
sociedades atuais estão a exigir, cada vez mais, a participação de cidadãos não
somente qualificados para o trabalho, mas principalmente aptos a refletir e
produzir novos conhecimentos acerca de sua prática profissional.
Quando tomamos como referência a concepção de que a graduação consiste
fundamentalmente em um nível mais elevado de ensino, estamos, de algum
modo, enfatizando as competências e habilidades transferidas para o estudante.
Nesta perspectiva, o caráter tecnicista e orientado para as necessidades do
mundo do trabalho se ressalta. Por outro lado, quando tomamos a graduação
como educação superior, estamos nos referindo à utilização dos meios que
permitem assegurar a formação e o desenvolvimento do ser humano. Através
desta concepção busca-se encorajar a autonomia discente. Não se trata de
privilegiar o mero saber, mas antes de tudo um modo de pensar aberto e livre.
Por compreender que o conhecimento não é neutro, bem como suas formas
de produção e disseminação, a Faculdade concebe a atividade de ensino num
sentido amplo, que transcenda a necessária formação técnica e de competências
e que consiga repassar e cultivar em seus alunos a necessidadede um olhar
transdisciplinar e que paute seu foco na essência “míope” tão almejada por
Machado de Assis. Assim, seu objetivo é contribuir para a formação de um
cidadão imbuído de valores éticos que, com competênciatécnica, possa atuar
no seu contexto social de forma comprometida com a construção de uma
sociedade mais justa, solidária e integrada ao meio ambiente.
Por ser uma Instituição que visa a formação superior do aluno,
transformando-o em um profissional, e presta atendimento à comunidade, a
Faculdade está sempre aberta aos mais amplos setores sociais, e suas ações são
pautadas pelos valores democráticos e acadêmicos, alicerçadas na produção
crítica do conhecimento. Enquanto local dinâmico da universalidade de saberes,
espaço

de

diálogo

e

reflexão,

a

Faculdade

busca

permanentemente

o
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estabelecimento de inter-relações entre o todo e suas partes, resguardadas as
especificidades dos diferentes campos do conhecimento. Com isso reafirma a
compreensão de que o produto final, sempre provisório, da construção daciência
e da tecnologia, deve ser identificado, reconhecido, vivenciado e apropriado pela
humanidade, como produto inacabado, colocando-o a serviço damelhoria de vida.
Como participante autônoma do desenvolvimento social, a formação na
Instituição FAEF é parceira de um processo produtivo diversificado e múltiplo para
uma sociedade que radicalize a concepção de cidadania. Isto significa formar
profissionais que estejam aptos a exercer suas funções de modo ético, sempre
conscientes das implicações sociais de suas ações, bem como entender os
impactos provenientes destas. Uma formação que forneça um conjunto de
referências éticas necessárias tanto por razões profissionais, quanto por razões
sociais, pessoais e sustentáveis.

2.3.1. DESAFIOS PARA A FACULDADE COMO INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR
Pensar a natureza da formação universitária a ser oferecida, e a qualidade
intrínseca que ela engendra, implica, antes de tudo, optar por uma concepção
pedagógica referenciada ao futuro da sociedade. Para isso é necessário repensar
o papel social que a Faculdade desempenha no contexto em que se insere. É
concebê-la em suas possibilidades e limitações diante dos desafios que a ela se
impõe e lhe são impostos.
Como instituição social, a Faculdade vem sendo questionada por muitos
setores. Esses questionamentos seriam decorrência de vários fatores, dentre os
quais se destacam os questionamentos ao paradigma da modernidade, ao
princípio da razão e o desgaste das utopias. De outra parte, não se pode esquecer
também do progressivo desenvolvimento e disseminação das novas tecnologias
de comunicação e informação que contribuem para a descentralização na
produção do conhecimento e na formação de profissionaisde que os países
necessitam para o seu desenvolvimento.
Entretanto, mesmo diante desses questionamentos, não se pode deixar de
lado o caráter crítico da Instituição, ao produzir e disseminar conhecimento.
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Afinal, de que lugar pode-se questionar a verdade, volátil ou não, se não há um
lugar mantido pela sociedade como instância de produção e de crítica ao
conhecimento instituído e/ou produzido. E, é este questionamento constante ao
conhecimento instituído que viabiliza a função transformadora da educação
superior.
No plano da produção do conhecimento constata-se um crescimento
vertiginoso da atividade de iniciação científica, o que também contribuiu para a
ruptura de fronteiras entre as disciplinas científicas. Como consequência,
incrementa-se a produção do conhecimento através de redes de pesquisadores
e instituições cada vez mais diversificadas. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em
que se assiste a um formidável desenvolvimento científico, constata-se que nunca
a continuidade da vida no planeta e da raça humana esteve tão ameaçada. As
alterações no equilíbrio ecológico, na forma de vida, os dejetos industriais, o lixo
não degradável, a escassez de energia e de água, complexidade social, pobreza,
fome, expansão das doenças reemergentes, psíquicas e sociais, entre outros, não
são só produto da complexidade das sociedades, uma vez que são causadas pelas
soluções

que

os

especialistas

engendram

seja

para

o

desenvolvimento

econômico, seja para o tecnológico e social.
Do ponto de vista do mundo do trabalho, verifica-se, cada vez mais, que a
atuação profissional deixa de ser referenciada nos postos de trabalho, nos cargos,
para orientar-se pelos pressupostos das formas mais flexíveis de produção. Esta
configuração indica, para a Faculdade, que a formação profissional a ser oferecida
deverá incluir a orientação para diferentes inserções no mundo do trabalho.
No plano das relações internacionais, por força da globalização econômica,
assiste-se a progressiva competitividade econômica e tecnológica entre países e
regiões do planeta. Os países que detém capital e tecnologia impõem aos demais
um papel subordinado e dependente, tanto do ponto de vista econômico, quanto
tecnológico, cultural e ideológico. Este cenário indica, para a educação superior
brasileira, a necessidade de que ela contribua decisivamente para que se possa
afirmar o país de modo soberano neste novo contexto. Ela deverá gerar o
conhecimento capaz de levar a soluções próprias a fim de que se supere o atraso
social, tecnológico e econômico com que o Brasil hoje se defronta.
Ao mesmo tempo em que se redesenham e se rompem fronteiras entre
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nações, vê-se crescer a intolerância e o desprezo entre povos, o racismo, a
violência e a exclusão social. Assiste-se ao massacre de etnias, à exclusão dos
mais elementares direitos à vida, em continentes inteiros. Acrescente-se a isso
o fato de os conhecimentos necessários para a eliminação da vida serem cada vez
mais disponíveis para quem deles queira fazer uso. As instituições educativas não
podem, portanto, deixar de dar sua contribuição para a superação deste quadro.
A educação tem um compromisso com a paz, o bem estar de todos e a
solidariedade entre os seres humanos e a natureza.
2.4.

PRINCÍPIOS

PEDAGÓGICOS

INTEGRADORES

E

TEÓRICO-

METODOLÓGICOS DA FAEF
A IES, objetivando desempenhar, da melhor forma possível, sua tarefa
educacional no Ensino Superior, de acordo com seus objetivos e a Missão da
IES, direciona as ações pedagógicas baseadas na relação aprendizagem do
conhecimento como centro de todo processo. Para isso, baseia seus princípios
pedagógicos e teórico-metodológicos na complexidade do ser e do saber, nos
estudos de Edgar Morin, nas questões de aprendizagem significativa de Ausubel
e na Aprendizagem por Resolução de Problemas, enraizada em John Dewey.
Princípios que alcançam os pressupostos da educação contemporânea, de visão
de homem, de construção do conhecimento, da relação e interação entre estes.
São estes os princípios pedagógicos integradores e teórico-metodológicos,
que norteiam as práticas acadêmicas da Instituição:
2.4.1. Aprendizagem Baseada em Situações problema (cases) e ou Casos
Clínicos
Basear o processo de aprendizagem em Situações problema (cases) com o
estudo centrado em casos reais, e ou estudo de casos clínicos, significa organizálo em torno da superação de obstáculos, que requerem do aluno a mobilização
de conhecimentos adquiridos anteriormente para a consequente condução à
elaboração e reconstrução de novas competências. As estratégias pautadas em
situações-problema e casos clínicos, suscitam o aluno a participar de esforços
individuais e/ou coletivos na construção de novas competências.
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Isto supera a limitação da educação tradicional e acrescenta conhecimentos
científicos na área que coloca a problematização como uma alternativa para
o processo de ensino e aprendizagem, capaz de formar os futuros profissionais
com visão holística e baseado na complexidade do saber, integrando os
conhecimentos científicos e tecnológicos com a prática, por meio do aprendizado
ativo. A construção do conhecimento, alicerçado na resolução de problemas e
estudos de caso faz com que o aprendizado se torne significativo para os
estudantes. Sendo assim, as situações problemas ou casos clínicos, funcionam
como estímulo para compreensão e aquisição de conceitos, que cresce,
gradativamente, de acordo com os níveis de aprendizagem e a evolução do
currículo.
É uma estratégia formativa pela qual os discentes são confrontados com
problemas contextualizados para os quais devem se empenhar para encontrar
soluções

significativas,

podendo

acontecer

em

grupos,

permitindo

o

desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes ea construção coletiva
de

soluções

mais

criativas

e

dinâmicas,

com

capacidades

maiores

de

relacionamentos interpessoais.
2.4.2. Aprendizagem Significativa
Para realização das ações pedagógicas, todas as práticas estão direcionadas
para privilegiar atividades que considerem as experiências prévias vividas pelos
alunos. Tal ação mobilizará a capacidade de estabelecer
conhecimento já construído e as situações práticas

as relações entre o
da realidade, o que

direcionará para aprendizagens significativas do conhecimento. Esta ligação de
novos conteúdos com situações e experiências vividas promove, ainda, a
inquestionável necessidade da relação teoria e

prática.

A aprendizagem

significativa no processo de ensino necessita fazer algum sentido para o aluno e,
nesse processo, o conhecimento, a informação deve interagir e ancorar-se nos
conceitos relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aluno.
Desta maneira, o trabalho pedagógico na Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral pauta pelo envolvimento dos estudantes em atividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, projetos paralelos integradores,
projeto florescendo, que contemplam pesquisas e atividades de investigação,
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objetivando

buscar

nas

vivências

dos

alunos

e

em

seus

contextos

socioeconômicos e culturais, estratégias de ensino e de aprendizagem que os
considere como responsáveis pelas ações e interações com o meio.
2.4.3. Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade
Para a FAEF a interdisciplinaridade não é justaposição de conhecimentos
de

diferentes

componentes

curriculares,

mas,

sim,

uma

atitude

no

desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa das ciências;
esta implica estabelecer articulações e interações que sejam pertinentes e
adequadas à construção do conhecimento de cada uma das unidades curriculares
específicas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Reforçando esse
pensamento, Dambrósio (1997), afirma que “a interdisciplinaridade repousa
sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e mesmo de humildade com relação
a mitos, religião e sistemas de explicações e de conhecimento, evitando qualquer
arrogância ou prepotência”. Não significa fusão de conteúdo ou de metodologias,
mas implica em interface de conhecimentos parciais específicos que tem, por
objetivo, um conhecer transversal e global.
A interdisciplinaridade não é algo que se aprende, é algo que se vive,
implicando mais uma atitude do espírito que pressupõe curiosidade, abertura e
intuição para a descoberta das relações existentes entre as coisas. É a forma de
restabelecermos

a

unidade

perdida

do

saber.

Neste

sentido,

na

interdisciplinaridade tem-se uma relação de reciprocidade, de mutualidade, em
regime de copropriedade, que possibilita um diálogo mais rico entre os vários
campos do saber.
A exigência interdisciplinar impõe a cada unidade curricular que transcenda
sua especialidade tomando consciência de seus próprios limites para acolher as
contribuições de outras unidades curriculares. A interdisciplinaridade provoca
trocas generalizadas de informações e de críticas, amplia a formação geral e
questiona a acomodação dos pressupostos implícitos em cada área, fortalecendo
o trabalho de equipe.
Além disso, são princípios gerais da interdisciplinaridade, assumidos na IES:
não considerar somente as relações entre as unidades curriculares, mas,
fundamentalmente, o objetivo do Curso em si com as pessoas responsáveis pelas
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unidades curriculares; organizar as unidades curriculares em torno da proposta
pedagógica (processo ensino-aprendizagem); equilibrar as diferentes áreas de
conhecimento, na base da heterogeneidade e considerar os objetivos do curso,
em detrimento do excessivo conteúdo que cada especialista tende a exaltar.
Um trabalho interdisciplinar, antes de garantir associação temática entre
diferentes disciplinas, ação possível, mas não imprescindível, deve buscar
unidade em termos de prática docente, ou seja, independentemente dos
temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. Os educadores de
determinada unidade escolar devem comungar uma prática docente voltada
para a construção de conhecimentos e de autonomia intelectual por parte dos
educandos.
Outro aspecto a ser lembrado é que, sob tal perspectiva, o trabalho docente
deve fazer com que as chamadas aulas meramente “discursivas” ou “expositivas”
se tornem coadjuvantes e secundárias em relação às posturas de mediação que
o educador deve assumir em relação aos trabalhos realizados pelos educandos
(individualmente, em grupos ou coletivamente). O subproduto natural dessa
opção será a redução drástica dos chamados conteúdos programáticos, que não
podem ser vistos como um fim em si, mas apenas como meios para que os
educandos construam conhecimentos.
Se tais premissas forem desenvolvidas e praticadas por educadores de
diferentes disciplinas concomitantemente, inclusive no que se refere à prática de
processos de avaliação centrados na observação do desenvolvimento dos
educandos em relação às capacidades e conceitos que estes mobilizam,
constroem e reconstroem ao longo dos processos de ensino-aprendizagem.
Assim, tem-se um trabalho efetivamente interdisciplinar, independentemente do
fato de disciplinas, diversas trabalharem com temas/assuntos diferenciadosentre
si. Isso porque teremos diferentes disciplinas contribuindo, cada qual no âmbito
dos seus objetos de estudos, conceitos, procedimentos, capacidades que lhes são
próprios, para que os educandos construam/reconstruam conhecimentos e
desenvolvam autonomia intelectual.
Weil, D´Ambrósio e Crema (1993) comentam que o termo transdisciplinar
foi criado por Piaget ao falar do aparecimento de um estágio superior, por ele
chamado de transdisciplinar, em que disciplinas não se contentam em atingir as
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interações ou relações de reciprocidade, estabelecendo ligações no interior de um
sistema total sem fronteiras estáveis entre disciplinas.
Como o prefixo "trans" indica, a transdisciplinaridade diz respeito ao que
está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e
além de todas as disciplinas. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente,
e um dos imperativos para isso é a unidade do conhecimento. Enquanto isso, a
interdisciplinaridade ultrapassa as disciplinas, mas seu objetivo permanece dentro
do mesmo quadro de referência disciplinar. Dessa forma, a transdisciplinaridade
não é antagônica, mas complementar

à interdisciplinaridade (NICOLESCU,

2001).

2.4.4. Complexidade do Conhecimento

Na prática, a transdisciplinaridade só pode ser plenamente compreendida
à luz do pensamento complexo – um de seus pilares, pois podemos dizer que a
complexidade está no fato de que o todo possui qualidades e propriedades que
não se encontram em nível das partes (disciplinas ou unidades curriculares)
consideradas isoladamente (MORIN, 1996). É um conceito que explica que a
maior

parte

dos

socioeconômicos

sistemas
e

naturais, sejam eles

culturais,

é

reconhecidamente

biológicos, psicológicos,
complexa.

Assim,

a

complexidade também se constitui em uma das bases epistemológicas deste
projeto porque ela está presente em todo processo de construção do
conhecimento e na aprendizagem, e influencia a nossa lógica ao fazer com que
a certeza negocie com a incerteza.
Para Morin (2002), o grande desafio da complexidade reside no duplo
desafio da religação e da incerteza, lembrando que é preciso religar o que antes
era separado e fazer com que a certeza interaja com a incerteza.
Em relação à aprendizagem e ao conhecimento, um dos aspectos
fundamentais da educação atual é aprender a integrar e não apenas separar. Ao
mesmo tempo, é importante saber ou aprender a problematizar. É preciso saber
integrar disciplinas, conceitos, sujeitos, mantendo nela a marca humana para que
se possa promover e valorizar a complexidade humana que envolve os aspectos
físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais.
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Nos

processos

educacionais

estão

envolvidas

dinâmicas

complexas

constituídas de diferentes subsistemas biológico, mental ou psicológico, cultural,
social e espiritual. Cada um atua de determinada maneira em função de uma
dinâmica não-linear que lhe é própria.
O

pensamento

complexo

que

fundamenta

o

paradigma

sistêmico

organizacional nos leva a aprender a integrar, a contextualizar e aproblematizar.
Ensina, também, a aprender a reconhecer o outro em seu legítimo outro, a
aprender a incluir a unidade na diversidade, levando-nos a aprender a aprender
e aprender a ser.
2.4.5. Contextualização do Saber

Todo conhecimento útil é contextualizado, produzido e utilizado em
contextos específicos. Contextualizar a aprendizagem significa superar a aridez
das abstrações científicas para dar vida ao conteúdo escolar, relacionando-o com
as experiências passadas e atuais vivenciadas pelo aprendiz, e projetando uma
ponte em direção ao seu futuro.
Dessa forma, a FAEF assume que a formação dos estudantes é uma
prática social, diferentemente de uma exclusiva preparação para uma vida
futura, pois, o aprendiz vivencia e é sujeito da sua própria formação. A vida não
para enquanto o aluno está na escola. Ao contrário, esse é, por excelência, um
espaço de socialização e de construção do caráter e da personalidade de todos
que compartilham esse ambiente.
Assim,

coerentemente

com

toda

a

discussão

apresentada,

a

contextualização deve ser interpretada no sentido de problematizar as condições
sociais, históricas, econômicas e políticas, e aplicar na prática os saberes
escolares, o que supõe conhecer as limitações e potencialidades do conhecimento
científico e tecnológico, e suas relações com outros tipos de saberes.
Nessa perspectiva, o conteúdo ganha sentido em razão da relação que se
estabelece entre o que é aprendido e o conhecimento situado numa dada
realidade.
2.4.6. Relação Teoria e Prática
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Os princípios pedagógicos e teórico-metodológicos da FAEF privilegiam as
estratégias de integração teoria-prática. Para isso, utiliza procedimentos de
reflexão crítica, síntese, análise e aplicação de conceitos voltados para a
construção do conhecimento, através do estímulo constante do raciocínio, seja
para questões individuais ou coletivas. Com foco nas competências que
articularão a formação profissional esperada na graduação, entende como
imprescindível a necessidade de relacionar, constantemente a teoria à prática,
sem que haja prevalência entre ambas, mas favorecendo a articulação natural
entre as duas dimensões.
2.4.7. Flexibilidade Curricular
A flexibilidade é um das bases epistemológicas relevantes do currículo
porque vivemos, mais do que nunca, numa sociedade em que a única certeza é
a de que o futuro é incerto (MORIN, 2000). Isso não significa que devamos cruzar
os braços e esperar que o futuro simplesmente chegue. Ao contrário, ao adotar
o pensamento crítico-social-histórico como fundamento norteador docurrículo.
A FAEF assume a responsabilidade com a formação de cidadãoscríticos, reflexivos,
éticos e comprometidos com as transformações sociais e coletivas voltadas para
a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Entretanto, isso não significa que se possa prever o futuro e garantir que
se alcançarão, de forma linear, os objetivos traçados; mas, sim, que eles
deverão ser perseguidos, apesar das dificuldades e das incertezas próprias da
contemporaneidade.
Nesse sentido, a mudança, assim como a expectativa de que ela ocorra, é
o que gera a necessidade crescente de uma postura flexível, aberta, pois a
mudança está presente em nossa realidade, em nossa corporeidade, já que é
parte intrínseca da natureza da matéria. Está presente tanto nas circunstâncias
que nos envolvem, como também em nossas estruturas biológicas. Isto pelo fato
de a mudança fazer parte da própria dinâmica organizadora da vida. Assim, ela
está também presente nos processos de construção do conhecimento, na
aprendizagem e na maneira como interpretamos a realidade, no modo de
construir, desconstruir e reconstruir conhecimento. Isto pelo fato de os processos
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interpretativos

possuírem

uma

natureza

dialeticamente

complexa

e

intrinsecamente reconstrutiva (DEMO, 2000).
É a mudança implícita na reconstrução do conhecimento, no diálogo
sujeito/objeto, nos processos auto organizadores da vida que permite o
desenvolvimento da autonomia e a emancipação do sujeito (FREIRE, 1996). É ela
que está também presente na dinâmica não-linear ambivalente da aprendizagem.
Muitas vezes, a mudança acontece ao se rever o aprendido, ao reconhecer o
próprio erro, ao construir um novo significado, e isto é muito importante em
termos hermenêuticos, pois a reconstrução do conhecimento e a reinterpretarão
de algo supõe a sua desconstrução.
Além disso, o currículo deve reforçar a consciência de nossa incompletude
como humanos, indicando que somos seres históricos inacabados em processo
constante de vir a ser (FREIRE, 1996); e, portanto, abertos constantemente à
mudança, à reorganização e à auto-organização, que é a capacidade que todo
sistema vivo possui de se autotransformar continuamente. É quando o sistema
é capaz de se autoproduzir. Para tanto, interage com o meio exterior de onde
extrai energia, matéria e informação, elementos constituintes de sua dinâmica
organizacional, inclusive, para interferir nos rumos desse meio exterior.
Conhecer e aprender implica processos auto organizadores. Ambos
requerem interpretação, criação, e auto organização e flexibilidade por parte do
aprendiz. Situações de desequilíbrios, de desafios facilitam o desenvolvimento
da aprendizagem, pois requerem processos de auto organização recorrentes.
Assim, o conhecimento e a aprendizagem são processos de construção recursivos
e interpretativos desenvolvidos por sujeitos ativos em sua interação com o mundo
e a realidade que os cerca. Tais processos, para que aconteçam, requerem uma
cooperação global de todo o organismo.
2.4.8. Intersubjetividade
A intersubjetividade, no processo de construção do conhecimento, é um dos
pressupostos

epistemológicos

mais

importantes

da

ciência

atual.

Para

Vasconcellos (1998), trata-se do reconhecimento da impossibilidade de um
conhecimento objetivo do mundo. Inter é uma palavra latina que significa
“entre” e subjetividade é uma palavra que se refere aos sujeitos. Assim,
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intersubjetividade significa relação entre sujeitos.
Um dos aspectos teóricos mais importantes na construção do conhecimento
está na compreensão do relacionamento mútuo entre observador e objeto
observado, na percepção de que o ato de observação altera a natureza do objeto.
Sabemos que o conhecimento do objeto depende do que ocorre dentro do sujeito,
depende de seus processos internos, das interações, das relações entre ambos.
Desta forma, consolidava-se uma das grandes contribuições da Física
Quântica voltada para passagem da ciência objetiva para uma ciência sistêmica.
Esta explica que o conhecimento surge de uma relação indissociável entre sujeito
observador, objeto observável e processo de observação; promovendo, assim, a
reintegração do sujeito do processo de construção do conhecimento, do qual
participa com toda a sua inteireza, com toda a sua história de vida, sem separar
o mental do físico, a razão da emoção, o fato da fantasia, o passado do presente
e do futuro.
Surgiu então uma ciência sistêmica que vê o conhecimento como parte
indissociável de uma relação de interpenetração, de interligação, existente em
todos os fenômenos da natureza. Com isto, a ciência passou a reintegrar o sujeito
considerado o grande esquecido das ciências e da maior parte das epistemologias,
nas palavras de Morin (1996). Assim, o conhecimento nãoprovém somente do
objeto externo e nem do sujeito ou apenas da racionalidadeinterna do sujeito,
mas das interações que acontecem entre ambos.

2.4.9. Estética da Sensibilidade
A estética da sensibilidade é entendida como uma atitude que qualifica o
fazer humano à medida que afirma que a prática deve ser sensível a valores
que fazem parte de uma cultura e que devem impregnar, com relevância, as
situações de ensino-aprendizagem em todos os seus ambientes. Dessa forma, ela
valoriza a leveza, a delicadeza e a sutileza, estimulando “a criatividade, o espírito
inventivo, a curiosidade pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição
de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto, o
imprevisível e o diferente” (BRASIL, 1999). De tal modo que se refere: ao fazer;
à prática social; ao conceito de qualidade e respeito ao outro; à cultura do
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trabalho centrada no gosto pela atividade bem feita.
2.4.10. Política da Igualdade
A política da igualdade deve ser buscada no sentido de atender a todos os
grupos

que

busquem

a

Instituição,

independentemente

de

condição

socioeconômica, convicção política, gênero, orientação sexual, opção religiosa,
etnia ou qualquer outro aspecto que possa caracterizar a preferência de um(ns)
grupo(s) em detrimento de outro(s).
Nessa perspectiva, a FAEF busca, permanentemente as condições que
permitam o acesso e a permanência dos distintos grupos destinatários, assim
como a garantia da qualidade dos processos educacionais desenvolvidos, como
forma de preparação dos egressos para o exercício de atividades dentro da
sociedade, como cidadão e trabalhador. Além disso, é necessário extrapolar
essa igualdade formal e caminhar na busca da equidade no acesso à educação,
ao emprego, à saúde, ao meio ambiente saudável e a outros benefícios sociais,
como forma de proporcionar tratamento diferenciado visando à promoção da
igualdade entre desiguais.
Assim, com o objetivo de manter o equilíbrio entre os distintos segmentos
socioeconômicos que procuram matricular-se nas ofertas educacionais da FAEF e,
também, com o intuito de contribuir para o fortalecimento da educação superior,
a Instituição disponibiliza bolsas de estudos instituição e governamentais para
atender as demandas mais carentes de nossa sociedade. Nesse sentido, a política
da igualdade está vinculada: à busca da justiça social; à diversidade na
organização curricular e pedagógica; ao combate a todas as formas de
discriminação; ao desenvolvimento de condutas de participação e solidariedade,
respeito e senso de responsabilidade.
2.4.11. Ética da Identidade
A ética da identidade, fundamentada na estética da sensibilidade e na
política da igualdade, deve contribuir, permanentemente, para a formação de
profissionais-cidadãos autônomos e, portanto, capazes de gerir sua vida
profissional e pessoal.
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Neste sentido, está voltada para o desenvolvimento de competências e
habilidades orientadas ao saber fazer bem feito as tarefas dentro de determinado
campo profissional, como também na perspectiva de assumir atitudes essenciais
ao convívio em sociedade e à sua transformação, em prol dos interesses
coletivos. Dessa forma, está referida: ao ser humano autônomo; ao valor de
competências; ao saber fazer atividades de caráter profissional e social.

2.5. POLÍTICAS DE ENSINO INSTITUCIONAIS
A

política

orientadora

das

ações

de

ensino–aprendizagem–

desenvolvimento–educação da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral
de Garça objetiva propiciar ao aluno formação global que lhe permita construir
competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e criativa,
estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em realidades, prever
crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando seu auto
aprimoramento e auto realização como pessoa e comocidadão, qualificandoo profissionalmente, tornando-o ciente de suas responsabilidades, usando para
isso os recursos do conhecimento em seus vários níveis e modalidades, além
das vivências e intervenções em realidadesdo seu cotidiano próximo ou remoto.
Isso pressupõe docentes permanentemente preparados para desafiar seus
alunos à construção interativa do aprendizado, intervir no processo a fim de
aperfeiçoá-lo, utilizando para tanto, metodologias e recursos diferenciados e uma
proposta de avaliação que atue como agente de mediação entre o objeto a ser
conhecido e a disposição do aluno para aprender.
A política do ensino da Pós-Graduação é preparar o aluno para
aprofundamento na área de estudo escolhida, incentivando o gosto pela pesquisa
e pela ação criadora, a fim de efetivar processos de investigação científica que
possam conduzi-lo a um entendimento diferenciado na resolução e respostas a
situações-problema do cotidiano profissional.
Prepara ainda discentes para atuarem como pesquisadores em áreas
específicas envolvidas pelos cursos e programas, visando a integração da
instituição com a comunidade local e regional.
Assim, a iniciação científica torna-se intrínseca ao ensino, estando orientada
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ao estudo e à busca de soluções para as questões práticas do dia-a- dia do meio
em que vive o estudante, ou seja, na sua família, na sua rua, noseu bairro,
na sua cidade, na própria escola, nas empresas, nas associações comunitárias
ou em outras organizações da sociedade, que constituem o entorno do educando
e da Instituição.
Nesse sentido, assume-se que pesquisar, enquanto princípio educativo deve
ocorrer em todas as ofertas, independentemente do nível educacional e da faixa
etária dos alunos da FAEF, pois se localiza, primordialmente, no campo das
atitudes e dos valores.
No que se refere às atitudes, a pesquisa deve provocar a curiosidade do
estudante em direção ao mundo que o cerca, gerando inquietude, para que ele
não incorpore “pacotes fechados” de visão de mundo, de informação, de
conhecimento, mas, ao invés disso, esteja sempre motivado a buscar a
construção e a reconstrução do conhecimento e das relações sociais. É
precisamente esse tipo de atitude, quando despertada nas idades mais tenras,
que contribui para que, nos níveis educacionais e faixas etárias mais elevadas, o
estudante possa formular questões de investigação no campo mais formal, quer
seja na sua forma aplicada ou na denominada pesquisa de base.
Na esfera dos valores, assume-se que os projetos de iniciação científica e
o desenvolvimento tecnológico na graduação e na pós-graduação devem estar
voltados para a produção de bens e serviços que tenham a capacidade de
melhorar as condições de vida dos coletivos sociais e não apenas de produzir bens
de consumo para fortalecer o mercado e, em consequência, privilegiar o valor de
troca em detrimento do valor de uso, concentrando riqueza e aumentando o fosso
entre os incluídos e os excluídos. Ao contrário disso, é, precisamente, o valor de
uso que deve ser prioritário, pois é aí que está a capacidade de estender os
benefícios da geração dos conhecimentos e deprodutos à sociedade em geral e,
particularmente, aos coletivos que

integram as camadas mais desfavorecidas

desde o ponto de vista socioeconômico.
Da mesma forma, os projetos de iniciação científica também podem estar
relacionados a aspectos mais acadêmicos das ciências humanas, sociais ou
aplicadas, agrárias, exatas e da saúde, mas sempre tendo em consideração a que
interesses correspondem e a quem podem beneficiar os

possíveis resultados
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alcançados. Assim, a unidade ensino/pesquisa colabora para edificar a autonomia
dos indivíduos, porque é através do desenvolvimento das capacidades de
aprender a aprender, a ser e a conviver, potencializadas pela investigação, pela
inquietude e pela responsabilidade social que o estudante, na perspectiva de
Paulo Freire, deixa de ser um “depósito” de conhecimentos produzidos por uns
(especialistas) e transmitidos por outros (geralmente os professores) e passa a
construir, desconstruir e reconstruir suas próprias convicções a respeito da
ciência, da tecnologia, do mundo e da própria vida.
A qualidade política também se preocupa com o resultado, mas prioriza o
processo desenvolvido e sua qualidade educativa, sua capacidade de contribuir
para a conscientização e a cidadania plena. Se a pesquisa é desenvolvida em um
grupo, o confronto de ideias contribui para que as visões e as convicções teóricas,
políticas e a própria compreensão de mundo dos participantes sejam enriquecidas
mutuamente. Se, além disso, o grupo tiver perfil de formação diferente, isso pode
contribuir para o desenvolvimento de

ações interdisciplinares que podem,

inclusive, evoluir no sentido datransdisciplinaridade, desde que o docente assuma
o seu papel de mediador do processo ensino-aprendizagem, exercendo e
potencializando nos estudantes a capacidade de assumir seus não-saberes,
aspecto fundamental para que se possa avançar nas perspectivas inter e
transdisciplinar de compreender asciências e o próprio mundo.
A integralização e a unificação do ensino, da iniciação científica e das
relações comunitárias e empresariais, tendo como referência a função social da
Instituição, podem avançar na direção do diálogo social e afirmar que osprojetos
de iniciação científica/relações comunitárias, na FAEF, devem integrar- se ao
ensino e serem desenvolvidas, preferencialmente, nos seguintes domínios:
a) Busca de soluções para os problemas comunitários, ou seja, realização
de ações orientadas à melhoria da qualidade de vida do entorno, especialmente
dos coletivos menos favorecidos socioeconomicamente;
b) Transferência do conhecimento a outras organizações educativas ou
não, através dos processos de formação, pesquisa e interação com o entorno;
c) Desenvolvimento de produtos e resolução de problemas do setor
produtivo;
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d) Melhoria da própria ação institucional através dos processos de
pesquisa, de interação com o entorno, de gestão, de formação e de avaliação,
ou seja, investigar a própria ação na perspectiva de melhorá-la.
2.5.1. METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O processo de ensino e aprendizagem na FAEF fundamenta-se nos
princípios metodológicos da pedagogia interativa, de natureza democrática e
pluralista, com um eixo metodológico firmemente estabelecido e que prioriza
metodologias ativas de ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, os alunos são os sujeitos ativos desse processo,
adquirindo conhecimentos de forma significativa pelo contato com metodologias
de ensino voltadas à construção de competências vinculadas ao raciocínio e à
reflexão.
O professor, desempenhar o papel de incentivador, garantindo situações
que estimulem a participação do aluno no ato de aprender e de mediador e
orientador, auxiliando a construção do conhecimento.
A pedagogia interativa busca promover um processo de aprendizado mais
ativo, capaz de estimular a troca de informações entre professores e alunos e
entre os próprios alunos, estimulando a criatividade e levando-os a desenvolver
a habilidade de reagir às novas situações que, de maneira concreta, também
serão impostas pela prática profissional. Esta facilita o desenvolvimento dos
seus próprios métodos de estudo, aprendendo a selecionar criticamente os
recursos educacionais mais adequados, trabalhar em equipe e aprender a
aprender.
Supera,

com

vantagens,

a

pedagogia

da

transmissão

passiva

de

conhecimentos utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando o
aperfeiçoamento contínuo

de atitudes, conhecimentos

e habilidades dos

atividades

ativas

estudantes.
Destacam-se,

como

de

metodologias

de

ensino-

aprendizagem: aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas,
fichamentos,

aulas

expositivas,

visitas

técnicas,

aulas

práticas,

uso

de

laboratórios específicos, estudos de meio, projetos paralelos integradores, leitura
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de livros, pesquisa bibliográfica, desenvolvimento de iniciação científica,
elaboração de artigos, divulgação de resultados, participação em simpósios,
semanas acadêmicas, seminários e projetos institucionais especialmente os
relacionados aos estudos e reflexões sobre Meio Ambiente, Direitos Humanos e
Diversidades sócio-étnico-culturais.
Também são estimuladas e utilização de metodologias de ensino baseadas
na interação, como: situações problema, estudo de casos clínicos com o estudo
centrado em casos reais, a discussão; o debate; a mesa redonda; as semanas
acadêmicas de pesquisa e extensão; a semana cultural e artística; o painel
simples ou integrado; o diálogo, a entrevista; o estudo de casos e o uso, em
algumas áreas.
A problematização dos conteúdos constitui requisito necessário e essencial
para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica, na medida em que estimula
a participação do aluno e fornece ao professor uma constante atualização do perfil
do aluno, dos diferentes níveis de ganhos, bem como do grau de dificuldade
identificado durante o processo de aprendizagem.
A partir de questões problematizadoras, propostas nas Disciplinas de Eixos
Integradores, ofertadas em todos os cursos, consideram-se os conhecimentos
prévios e experiências do aluno, buscando uma síntese que explique ou resolva
a situação problema que desencadeou a discussão. Nessa perspectiva, os
elementos curriculares adquirem novas formas e os conteúdos não são
memorizados, mas aprendidos compreensivamente. Os alunos são incentivados
a avaliar o próprio trabalho, praticando assim a autoavaliação, postura
indispensável à construção do conhecimento.
E, utiliza, sempre que necessário, no âmbito dos seus cursos, alternativas
didático-pedagógicas, tais como: utilização de recursos audiovisuais e multimídia
em sala de aula; utilização de equipamentos de informática com acesso à
Internet; desenvolvimento de trabalhos com parceria entre os cursos, cujas
atuações venham a complementar a formação do aluno e a utilização de
simulações como recursos didáticos.
2.5.2. INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS SIGNIFICATIVAS
As inovações se refletem nas diferentes perspectivas, mas particularmente
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na eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução,
ao máximo, dos pré-requisitos e na inclusão de disciplinas de eixos integradores
e de Disciplinas Optativas e Eletivas. As disciplinas Optativas visam fornecer
subsídios complementares à formação acadêmica do aluno. Sua previsão nas
estruturas curriculares busca garantir uma margem mais ampla de escolha do
aluno quanto aos conhecimentos, competências e habilidades que deseja
construir em seu processo de formação. A disciplina de LIBRAS, conforme dispõe
a Lei Nº 10.436, de 24 de Abril de 2002, é um exemplo de disciplina optativa
oferecida a todos os alunos da instituição.
A integralização curricular ocorre no regime de matrícula semestral,
caracterizado pela oferta de disciplinas, distribuídas por semestres. No que diz
respeito aos pré-requisitos, é considerado até quando se constituem um elemento
indispensável ao desenvolvimento dos estudos, de forma a

não impedir o

movimento dinâmico do cumprimento do estabelecido no plano de execução
curricular do curso.
As Atividades Complementares inseridas nas integralizações de todos os
cursos se apresentam como uma parcela da carga horária do curso –
componentes curriculares obrigatórios, além de constituírem mecanismos para
introduzir a flexibilidade também proporcionam oportunidades diferenciadas, na
medida em que permitem o reconhecimento de atividades enriquecedoras e
complementadoras do perfil do egresso.
Ainda, com relação as disciplinas optativas e eletivas, os Núcleos Docentes
Estruturantes de cada curso observam e implementam alterações das matrizes
curriculares, entre outras atividades, visando a inclusão de disciplinas optativas,
de acordo com as áreas de conhecimento e às necessidades para formação de um
perfil do egresso capaz de se inserir com sucesso, não apenas no mercado de
trabalho, mas também no contexto local, regional e mundial, posto que, as
competências e habilidades requeridas na formação humana está em constante
transformação. Os NDEs, os Colegiados e as Coordenações de Curso estão atentos
ainda, aos resultados apresentados do Enade, buscando verificar os conteúdos
requeridos e, faz a discussão destes sobre as ementas das matrizes curriculares
em vigor. Busca, desta maneira, a inserção dos temas abordados à formação do
profissional direcionado a todas as instâncias do Brasil.
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Finalmente, a flexibilidade curricular implica na operacionalização de um
currículo em que o formando tenha diferentes perspectivas na sua trajetória
acadêmica, permitindo-lhe condições para avançar quando demonstrar condições
para isso ou ter estudos de complementação necessários ao desenvolvimento dos
perfis

próprios

das

áreas

de

conhecimentos

científicos e/ou profissionais,

quando necessário. Para isso a IES oportuniza aos mesmos oportunidades
diferenciadas de integralização curricular, podendo o mesmo cursar parte das
disciplinas obrigatórias em outros cursos oferecidos pela FAEF ou por outras
Instituições de Ensino Superior, dentro e fora do país, através da realização de
Aproveitamento de Estudos, no nível de formação. Existe também a possibilidade
de aproveitamento de Estudos de estudos e análise de competências realizados
anteriormente em outra matriz desde que atendam as normativas institucionais
(equivalência de ementas e carga horária).
Além disto, em relação a inovação, os cursos, através do NDE,
frequentemente atualizam suas matrizes curriculares, incorporando disciplinas
mais focadas com o perfil do egresso e a prática profissional regional e do Brasil,
bem como ouvindo os alunos egressos, alguns dos alunos atuais e todos os
professores na formulação destas novas matrizes, para que se obtenha uma
interdisciplinaridade dos saberes, atendendo assim necessidades e expectativas
da comunidade acadêmica. Assim, as novas matrizes serão sempre inovadoras,
e este é o que tem sido comentado pelos alunos que reconhecem neste fato
grande melhorias dos cursos. As novas matrizes trazem flexibilidade no tocante
às disciplinas, em cada curso, o que permite desenvolver um plano de ensinoaprendizagem específico para cada semestre, se necessário, relativo a alguma
alteração da profissão ou outro assunto não contido em disciplinas específicas.
Esta é principal flexibilidade que deixam uma abertura/possibilidade para inclusão
de novas ementas, garantindo qualidade na formação.
Ainda como inovação, a FAEF tem como prática, a reunião mensal da
coordenação de cursos com os líderes das turmas, intitulado Programa AMIs Agentes Multiplicadores de Informações, indicando a gestão participativa a que
se propõe, visando a flexibilidade do ensino, embora nos demais momentos o
corpo diretivo também esteja disponível.
A FAEF oferece ainda, nesta esfera os Projetos Paralelos Integradores e o
50

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF
Projeto Florescer que são projetos realizados pelos alunos, contendo temas que
merecem ser aprofundados além das aulas, dada a relevância dos assuntos para
a formação do futuro profissional, ou ainda envolvendo assuntos reais existentes
na vida dos alunos, e na comunidade, que mereçam ser estudados, aprofundados
e analisados.
2.5.3. PROJETOS PARALELOS INTEGRADORES
Os Projetos Paralelos Integradores transdisciplinares, interdisciplinares ou
ainda intercursos. São orientados por todos os docentes envolvidos nos assuntos
tratados de forma interdependente, ou ainda pelos coordenadores dos cursos e
coordenadores de núcleos, ou ainda a bibliotecária. O aluno tem livre acesso na
faculdade buscando as informações disponíveis necessárias à realização do seu
projeto.

Todos

os

agentes

da

IES

estão

disponíveis

para ajudar aos

responsáveis pelos projetos paralelos. O Projeto Paralelo pode ser desenvolvido
individualmente ou preferencialmente em grupos de alunos de no máximo 5
(cinco).
A duração
em

é

semestral,

devendo

a

conclusão

constar

umaapresentação individual/seminários a toda comunidade estudantil, ou

ainda emum evento no salão nobre, e é avaliado pelos docentes das disciplinas
envolvidas,

gerando

pontos

a

serem

anexados

na

menção

bimestral

daInstituição, no item trabalho. Os alunos que desenvolvem os

projetos paralelosnão estão dispensados de realizar a Avaliação Regimental.
Apenas terão asubstituição da nota referente ao Trabalho Escolar pela nota do
Projeto Paralelo.
Os Projetos Paralelos Integradores tem como princípio o desenvolvimento
das inteligências múltiplas Gardner e são desenvolvidos com ajuda dos recursos
tecnológicos de propriedade dos alunos e os disponíveis na IES, e utilizam
também para sua organização, execução e conclusão, os princípios pedagógicos
integradores e metodologias ativas de ensino e aprendizagem.
Trata-se de uma nova maneira de ensinar, aprender e desenvolver o
currículo ao integrar diferentes tecnologias à prática pedagógica voltada à
aprendizagem significativa do aluno.
Sob essa ótica, o aluno, sujeito ativo da aprendizagem, aprende ao fazer,
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levantar e testar ideias, experimentar, aplicar conhecimentos e representar o
pensamento. Cabe ao professor orientador criar situações que provoquem os
alunos a pensar, refletir, analisar, interagir entre si, trabalhar em grupo, buscar
informações, dialogar com especialistas e produzir novos conhecimentos.
Evidencia-se assim que o trabalho com projetos paralelos inverte a lógica
do currículo definido em grades de conteúdos temáticos estanques, induzindo o
professor orientador a colocar em jogo as problemáticas que permeiam o
cotidiano. As questões e os conceitos do senso comum que emergem no diálogo
com o aluno são então transformados em questões e temas a serem investigados
por meio de projetos.
Porém, no trabalho com Projetos Paralelos Integradores há de se ir além da
superação de desafios, buscando desvelar e formalizar os conceitos implícitos no
desenvolvimento do trabalho para que se estabeleça o ciclo da produção do
conhecimento científico que vai tecendo o currículo na ação.
Desta maneira, é fundamental que o professor orientador compreenda as
potencialidades, as implicações e as exigências do desenvolvimento de projetos
em sala de aula, nos quais os alunos são sujeitos ativos da aprendizagem,
procurando propor estratégias e reflexões que contemplem a autoria dos alunos
e preservem a função essencial da escola: o desenvolvimento da autonomia do
ser humano, a produção de conhecimentos e a construção da cidadania.
2.5.4. PROJETO FLORESCER
Florescer projetos, florescer ideias, florescer sonhos, floresceresperanças...
E florescer os ambientes físicos e sociais onde se realizam os trabalhos de
aprendizagem: é chegada a hora de florescer, lançando as flores deste projeto
grandioso do Grupo FAEF, e assim exalar o seu suave perfumenas comunidades
acadêmicas de suas Faculdades.
Sabe-se que qualquer ambiente de estudo é constituído de duas partes
distintas: a física, composta de móveis, decorações, e outros; e a social, esta
composta pelas pessoas que ali convivem. As pessoas, em parte, são produtos do
meio em que vivem, têm emoções, sentimentos e agem de acordo com o espaço
físico ou social que as cercam. Podemos dizer que o ambiente deestudos
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pode influir no comportamento das pessoas e, influenciar nas relações
interpessoais e nos resultados de aprendizagens. Daí a preocupação das
faculdades do Grupo FAEF em melhorar e aprimorar cada vez mais seus
ambientes de estudos.
Este projeto, portanto, está dividido em duas fases: florescendo a parte
física (desenvolvendo o cuidar) e florescendo a parte social (desenvolvendo
virtudes). Com estas considerações, o Grupo FAEF inicia a partir de 2015, o
Projeto Florescendo, no que se refere ao florescimento da parte física, cuja
finalidade é inicialmente agregar vasos de plantas em todos os seus ambientes
de estudos, tendo em vista os benefícios que o ato de cuidar de plantas pode
resultar em termos de qualidade do ensino de suas Faculdades.
Ainda estão programados outros florescimentos (mudanças) da parte física
tais como: mesas redondas e cadeiras para trabalhos em equipes substituindo as
convencionais carteiras nas salas de aulas, estantes com materiais de estudos
nas salas de aulas, quadros e locais de exposição de materiais produzidos pela
sala em todo ambiente escolar, introdução nas salas de aulas de sofás e cadeiras
estofadas para roda de conversas, pufes para rodinhas rápidas, quadros
artísticos, exposições em salas, etc... As salas de aulas serão transformadas em
ambientes ricos de estudos, verdadeiros laboratórios de ensino. As áreas de
convivência serão desenvolvidas ao máximo,contendo redes para descanso, além
de cadeiras e sofás de relaxamento.
Além disso, serão criados ambientes de ensino em gramados e espaços
informais, especialmente para fins educacionais, contendo salas de aulas sem
paredes junto à natureza, com lousas portáteis, disponíveis e opcionais aos
docentes. A biblioteca passará a disponibilizar além das mesas e gabinetes de
estudos, ainda espaços com pufes e sofás para leituras de lazer.
Obviamente que algumas medidas preventivas deverão ser tomadas para
viabilizar tais transformações. Tudo isso será objeto de capacitações de docentes
e dos alunos para que o projeto seja bem executado. Com isso pretende-se
impactar o desenvolvimento de um ambiente rico e feliz aos alunos para que a
aprendizagem ocorra de forma mais eficaz.

2.5.5. EDUCAÇÃO POR COMPETÊNCIA
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A FAEF adota a educação por competência e busca-se, desta maneira, a
qualidade total de todas as atividades, desde o seu planejamento, dos materiais
de apoio, dos instrumentos de avaliação, até aos procedimentos administrativos,
dos mais complexos aos mais elementares. Procurar-se formar profissionais
aptos a interpretar a realidade e enfrentar o desconhecido. Abusca é em
pesquisar e experimentar novas ideias, que visem constante melhoria das
condições de trabalho e do aprimoramento do processo educacional.
Desta forma, através de práticas pedagógicas inovadoras, a educação por
conteúdos começa a ceder significativo espaço à educação por competência.
Entende-se

por

constantemente

competência
através

das

profissional,
atividades

de

a

formação

aproveitada

ensino-pesquisa-extensão

e

especialmente das Atividades Complementares, na qual está destacada: a
capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz
de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento
tecnológico.
Sabe-se que para que isso aconteça, faz-se necessário um ambiente
favorável, em que se evidencie a interação dos educadores, a respeitosa acolhida
ao aluno, o clima de estudo, o

interesse pela ciência e a adequação dos

ambientes físicos. Por isso, na FAEF, as metodologias de ensino adotadas nas
diferentes áreas do conhecimento se comprometem com o desenvolvimento de:
➔ competências pessoais (aprender a ser): identidade pessoal,
autoconceito, autoestima, projeto de vida;
➔ competências produtivas (aprender a fazer): aquisição de habilidades
básicas, específicas e de gestão;
➔ competências sociais (aprender a conviver): sentido ético da vida,
cidadania, solidariedade, compromisso histórico;
➔ competências cognitivas (aprender a aprender): aquisição da capacidade
de se preparar para seguir aprendendo ao longo da vida.
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2.5.6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E
DE APRENDIZAGEM
O processo de avaliação de aprendizagem é parte integrante do processo
de ensino e obedece às normas e procedimentos pedagógicos estabelecidos pelo
Regimento Escolar.
A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem busca exercer as
funções de diagnosticar, controlar e classificar. Assim, assume as modalidades
Diagnóstica, Formativa e Somativa de Avaliação.
A modalidade diagnóstica acontece no início de um período letivo ou de uma
disciplina/unidade de ensino, objetivando apreender as potencialidades e
fragilidades dos alunos. Em virtude desta modalidade de avaliação, algunsalunos
são orientados e participar de Atividades de Nivelamento oferecidaspelas
IES, para que o ensino aconteça efetivamente e assim, se evite a evasão escolar.
Durante todo processo de ensino, a aprendizagem é controlada, orientada
pelo professor e pelo aluno, através das atividades de ensino e aprendizagem
realizadas em sala de aula. Assim, o professor pode avaliar a eficácia do método
e metodologias de ensino utilizadas, e o aluno pode verificar as áreas de
estudos que demandarão maior atenção, através da demonstração de seus erros
e acertos, através de feedbacks. Assim, a avaliação assume a modalidade
Formativa, buscando que todos atinjam os objetivos propostos a serem
alcançados.
No final, a avaliação precisa classificar, para externar se o aluno está apto
a prosseguir seus estudos. Assume assim a Modalidade Somativa da Avaliação.
A junção das modalidades Diagnóstica, Formativa e Somativa da Avaliação
é operacionalizada, de acordo com o Regimento Escolar, da seguinte forma: a
avaliação do processo de ensino e de aprendizagem da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral - FAEF configura-se a partir das determinações
constantes no Regimento da FAEF, que propõe os procedimentos e formas de
avaliação provas regimentais, sempre com avaliações presenciais, pesos das
avaliações de 0 a 10 (zero a dez), periodicidade bimestral e desempenho mínimo
de aproveitamento nota 7,0 (sete), sem necessidade de recuperação. O aluno que
não atingir média 7,0 deverá participar da recuperação havendo a necessidade
de atingir a média mínima 5,0 para que seja aprovado. Em ambas as situações
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expressas acima, a frequência do aluno não poderá ser inferior a setenta e cinco
por cento das aulas fixadas no currículo pleno.
O Plano de Ensino e Aprendizagem do docente contém a carga horária,
período, ano do PPC, nome da disciplina, nome do curso, objetivo do curso,
ementa da disciplina, objetivos de ensino da disciplina, objetivos deaprendizagem
da disciplina, habilidades e competências a serem alcançadas, contribuição da
disciplina na formação do perfil do egresso, conteúdo programático, bibliografias,
leituras complementares, formas de

avaliação, pesos dos itens avaliados e

articulação com outras disciplinas. Este deverá ser validado pelo coordenador do
curso e pelo NDE.
Para cada aluno, a Faculdade elabora e mantém atualizado, após cada
semestre, o Histórico Escolar, no qual são registradas as disciplinas cursadas com
a respectiva carga horária e nota final obtida.
2.5.7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares são um componente curricular obrigatório – CCO e
compreendem as atividades educativas desenvolvidas durante a graduação, sendo
distintas das disciplinas formativas e dos demais componentes curriculares
obrigatórios Estágio Supervisionado e Elaboração e Apresentação Oral do TCC, com
o propósito de aprimorar a formação acadêmica do discente, em acréscimo às
atividades curriculares, que possibilitam o aproveitamento de conhecimentos e são
integradas por atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por ser um CCO, seu
cumprimento é essencial para conclusão do curso e para cada curso existe uma
carga horária específica a ser cumprida deve ser registrada no PPC de cada curso.
São consideradas Atividades Complementares atividades de relacionadas com o
ensino, pesquisa e extensão, tais como: participação em eventos científicos internos
e

externos,

publicação

de

trabalhos

científicos,

monitorias,

estágios

extracurriculares, voluntariado, visitas técnicas, entre outras atividades. No
Regulamento 010/18 observa-se a tabela com as atividades previstas, carga horária
e forma de comprovação.
Para o cumprimento deste CCO, o aluno deve ao longo da graduação participar
das atividades listadas na tabela do regulamento citado acima, recolher os
comprovantes (certificados) de participação, elaborar o Memorial Descritivo de
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Atividades Complementares, seguindo modelo disponibilizado no site da instituição
e protocolar na Secretaria da Instituição. Esse Memorial será analisado pela
coordenação do curso que analisará as atividades desenvolvidas, resultando na
validação ou não das mesmas e, consequentemente, cumprimento ou não deste
CCO. Os Memoriais Descritivos de Atividades Complementares ficam arquivados nos
prontuários dos alunos localizados na sala de arquivos da Secretaria da Instituição.
No quadro apresentado no regulamento, observam-se as atividades que
podem ser validadas como Atividades Complementares, bem como a carga horária
autorizada e a forma de comprovação. Ressalta-se que das 20 atividades previstas,
os alunos devem cumprir pelo menos 10 para que se tenha uma diversificação de
atividades.
REGULAMENTO N. 010 /2018
REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Vanessa Zappa, Diretora da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO
INTEGRAL – FAEF – GARÇA/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Regimento Interno e atendendo as disposições legais em vigor, regulamenta
as normas relativas ao cumprimento das Atividades Complementares do cursos de
graduação da FAEF.

CONSIDERANDO, que as ATIVIDADES COMPLEMENTARES é um componente
curricular obrigatório ligado à formação acadêmica suplementar, capaz de
possibilitar o enriquecimento da formação técnica, política, crítica e social do
discente,
RESOLVE regulamentar as diretrizes básicas para funcionamento e registro,
DO OBJETIVO
Art.

1º.

Atividades

Complementares

compreendem

as

ações

educativas

desenvolvidas com o propósito de aprimorar a formação acadêmica do discente, em
acréscimo às atividades curriculares, que possibilitam o aproveitamento de
conhecimentos e são integradas por atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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§ 1º. Os objetivos gerais das atividades complementares são os de flexibilizar o
currículo pleno dos Cursos de Graduação e propiciar aos discentes a possibilidade
de aprofundamento temático e interdisciplinar.
§ 2º. A carga horária de Atividades Complementares a ser cumprida pelos discentes
nos respectivos Cursos de graduação da Faculdade de Ensino Superior e Formação
Integral – FAEF de Garça será determinada no Projeto Pedagógico do Curso e o seu
cumprimento é requisito indispensável à colação de grau, pois trata-se de um
componente curricular obrigatório.
§ 3º Poderá ser fixado carga horária diversa a determinada no parágrafo anterior,
se as Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação estabeleçam de forma
diferente.
Art. 2º. As Atividades Acadêmicas Complementares serão planejadas de forma que
os alunos da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF de Garça
realizem a carga horária exigida, durante toda a graduação.
Parágrafo único.

As ações educativas desenvolvidas no âmbito do estágio

supervisionado não poderão ser computadas cumulativamente como atividades
complementares, assim como as atividades acadêmicas complementares não
poderão ser computadas como atividades dos estágios.
Art. 3º. Todas as atividades devem ser comprovadas e remetidas à Coordenação
do Curso através de requerimento documentado, certificado ou equivalente onde
conste a carga-horária cumprida pelo discente.
Parágrafo único. Compete à Coordenação do Curso os pareceres deferindo ou
indeferindo as atividades requeridas pelo discente.
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS
Art. 4º Considera-se Atividades Complementares:
§ 1º. Atividades de Pesquisa-Iniciação Científica: compreende as Atividades:
Participação em atividades de iniciação científica vinculadas ao Programa de
Iniciação Científica – PIC da FAEF; Participação em pesquisas e projetos
institucionais; Participação em atividades de iniciação científica externas;
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Publicação de trabalhos científicos em diferentes veículos de publicação internos
ou externos; Apresentação de trabalhos em eventos científicos na forma de banner
ou oral; Participação como ouvinte em mostras de Trabalhos Científicos;
§ 2º. Atividades de Ensino e Extensão: compreende as Atividades: Participação
em visitas técnicas; Participação em seminários, semanas acadêmicas, simpósios,
congressos, encontros, oficinas; Representação Estudantil em Órgãos Colegiados da
FAEF; Participação em eventos culturais, artísticos e sociais; Realização de
monitorias.
§ 3º. Estágios Extracurriculares: compreende a participação em programas de
vivência profissional – estágios de natureza extracurricular, ou seja, os estágios que
não compreendem o componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado;
§ 4º. Atividades específicas do curso: compreendem as atividades não prédeterminadas nesse regulamento, mas que são consideradas de acordo com a
natureza das mesmas em relação aos cursos de graduação em específico, devendo
as mesmas serem apresentadas no Projeto Pedagógico do Curso – PPC.
DO DESENVOLIVMENTO, REGISTRO E CUMPRIMENTO
Art. 5º. Para o desenvolvimento, cabe ao aluno participar das atividades e recolher
os devidos comprovantes (certificados).
§ 1º Caberá ao aluno realizar o controle da carga horária, bem como o arquivo dos
comprovantes para que seja elaborado o documento de protocolo.
§ 2º O cumprimento das horas complementares deve ser feita ao longo do curso
para que não haja acúmulo de horas e possível dificuldade em cumpri-las
posteriormente.
Art. 6. No cômputo das Atividades Acadêmicas Complementares, respeitando as
atividades e cargas horárias que serão validadas, conforme observa-se na tabela
em anexo. Das atividades 20 previstas, o aluno deve cumprir pelo menos 10.
Parágrafo único. A tabela de Atividades Acadêmicas Complementares poderá ser
alterada a qualquer tempo, em consonância com a melhor aplicação do art. 1º deste
Regulamento.
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Art. 7. O registro da participação do aluno no componente curricular obrigatório
Atividades Complementares será feito através de formulário próprio denominado
MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES.
§ 1º. O aluno deve seguir o “template” disponibilizado no site para elaboração do
Memorial;
§ 2o. No memorial devem conter em ordem cronológica os comprovantes
(certificados das atividades desenvolvidas);
§ 3o. O memorial deverá ser encadernado em uma via e protocolado na Secretaria
em data específica apresentada no calendário escolar. Em seguida, o mesmo será
analisado pela Coordenação de curso que validará ou não as atividades realizadas
e, consequentemente, deferirá ou não o cumprimento deste componente curricular
obrigatório.
Art. 8. As atividades realizadas pelo discente em outras Intuições de Ensino
Superior ou congêneres somente serão consideradas para fins de atribuição de
carga horária de Atividades Complementares se corresponderem aos objetivos de
aprimoramento acadêmico, tal como definido no art. 1.º deste Regulamento.
Art. 9. Os Memoriais Descritivos de Atividades Complementares serão arquivados
nos prontuários dos alunos localizados na sala de arquivos da Secretaria da
Instituição.
Art. 10. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de publicação.
Garça, 15 de janeiro de 2018.
Professora Doutora Vanessa Zappa
Diretora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral –
FAEF – Garça/SP

Atualização do regulamento:
Garça, 29 de janeiro de 2021.
Professora Doutora Vanessa Zappa
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Diretora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral –
FAEF – Garça/SP

ANEXO- TABELA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Código
da
atividade
01
02
03

04

05

06

07

08
09
10

ATIVIDADE
Participação no Simpósio
de Ciências Aplicadas da
FAEF
Participação na Semana
Acadêmica do Curso
Participação em eventos
científicos externos
(congresso, simpósio,
workshop, etc)
Apresentação de trabalho
científico nas Semanas
Acadêmicas dos cursos da
FAEF
Publicação de trabalho
científico nos Anais do
Simpósio de Ciências
Aplicadas da FAEF ou nas
Revistas Científicas
Eletrônicas da FAEF
Apresentação de trabalho
científico em eventos
externos (congressos,
seminários, etc)
Publicação de trabalho
científico nos Anais de
eventos externos ou em
Revistas Científicas
externas
Participação em curso de
extensão desenvolvido
pelo NEACO FAEF
Participação em curso de
extensão externo
Curso de capacitação
profissional (informática,
auxiliar, etc)

CARGA
HORÁRIA
VALIDADA

FORMA DE
COMPROVAÇÃO

Carga horária
total

Cópia do certificado

Carga horária
total

Cópia do certificado

Carga horária
total

Cópia do certificado

10 horas

Cópia do certificado de
apresentação

15 horas

Impressão da primeira
página do trabalho
onde consta o resumo
e ISSN da publicação

10 horas

Cópia do certificado de
apresentação

15 horas

Impressão da primeira
página do trabalho
onde consta o resumo
e ISSN da publicação

Carga horária
total

Cópia do certificado

Carga horária
total

Cópia do certificado

30 horas

Cópia do certificado

11

Participação em curso de
língua estrangeira

30 horas

12

Realização de estágio
extracurricular

40 horas

Cópia do atestado de
matrícula ou do
certificado de
conclusão
Cópia da declaração
emitida pela unidade
concedente
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13

Realização de trabalho
voluntário

40 horas

14

Participação em
atividades de Educação
Ambiental ou
Socioculturais

10 horas

15
16
17
18

Participação nos
Programas Venha
Conhecer a FAEF ou
Conhecendo as Profissões
Participação no AMIS
Participação na Monitoria
Desenvolvimento de
atividade sociocultural
(visita ao museu, peça de
teatro, visita à exposição,
etc)

Cópia da declaração
emitida pela entidade
Cópia da declaração ou
certificado emitido pelo
Núcleo de Educação
Ambiental ou pelo
Núcleo de
Acessibilidade,
Inclusão e Direitos
Humanos

10 horas

Cópia do certificado

20 horas
20 horas

Cópia da portaria
Cópia da portaria

10 horas

Cópia do bilhete de
entrada ou declaração

19

Visita técnica

10 horas

Cópia da declaração
emitida pela
coordenação do curso

20

Demais atividades
pertinentes que sejam
validadas pela
Coordenação e NDE do
curso

10 horas

Cópia do certificado ou
da declaração

2.5.8. ATIVIDADES DE PRÁTICA PROFISSIONAL
Os cursos ministrados pela FAEF, incorporam progressivamente aos seus
currículos abordagens que impliquem a pratica necessária através da realização
de atividades práticas dentro de cada área do conhecimento, em laboratórios
específicos e a pratica realizada através do desenvolvimento dos estágios,
desenvolvidos

de

maneira

peculiar

em

cada

curso.

Considera-se

como

fundamental na organização curricular a diversificação dos cenários de prática, os
quais devem possibilitar o "aprender fazendo" nos campos de atuação
profissional, ou seja, a aprendizagem baseada em realidades e situações
concretas, em contraposição a situações hipoteticamente ideais desde o início
do processo de formação. Em consequência disso, um importante componente
curricular foi proposto: a prática em comunidades desde o início do curso, para
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que o aluno faça o contato com a realidade social, integrando-a a sua prática
profissional. Tal prática será organizada a partir dos campos de atuação, o que
beneficiará o futuro profissional, possibilitando-lhe compreender a realidadecomo
um todo, e à instituição, permitindo-lhe direcionar a formação dos futuros
profissionais de forma a contemplar o perfil definido nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos.
Nos estágios, os alunos realizam, na prática, o aprendizado obtido em sala
de aula, ou seja, é o período de estudos práticos, exigido como parte integrante
dos currículos para obtenção do título de bacharel e licenciados. Considera-se tal
aprendizado também, como período probatório, durante o qual uma pessoa
exerce uma atividade temporária numa empresa. Tem como função colocar o
aluno frente às questões do dia-a-dia de sua profissão, oportunizando-o,
sobremaneira, ao desenvolvimento de suas habilidades específicas, na busca de
soluções

de

problemas.

Proporciona

também

ao

futuro

profissional

a

complementação educacional e prática profissional, mediante sua efetiva
participação no desenvolvimento dos programas e planos de trabalhos afetos à
unidade organizacional onde se realize.
2.5.9. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória que se
configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio institucional, objetivando
capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, o que pressupõe supervisão
sistemática. Enquanto parte indissociável da formação acadêmica alia o pensar e
o agir, à teoria e a prática.
A supervisão será feita obrigatoriamente pelo professor supervisor e pelo
profissional do campo, através da reflexão, do acompanhamento e da
sistematização com base em planos de estágio, elaborados em conjunto entre a
FAEF e a Unidade Campo de Estágio e o Código de Ética Profissional.
A sistemática de acompanhamento de estagiário é realizada pelo Núcleo
de Estágios. Utiliza-se uma ficha de avaliação da instituição onde o aluno esteja
estagiando. Realizam-se visitas ao local do estágio, quando possível, feitas pela
Coordenação de Estágios dos Cursos, juntamente com o professor orientador do
aluno. Analisa-se a declaração fornecida pela própria instituição atestando a
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realização do estágio durante o período estabelecido no contrato, a cargahorária
semanal e a total, as atividades desenvolvidas pelo estagiário e aavaliação
do seu desempenho.
Natureza das atividades

•

Observação sistemática e leitura crítica da realidade, partindo das

experiências no campo de estágio;
•

Levantamento dos recursos da comunidade e sua articulação com a

prática profissional;
•

Diagnóstico e intervenção baseados nos instrumentos utilizados;

•

Elaboração de relatórios, objetivando a divulgação das atividades

desenvolvidas;
•

Elaboração e apresentação de projetos a partir dos dados coletados.

Objetivos
•

Permitir o direcionamento do processo de atuação profissional

integrado aos condicionantes históricos presentes na experiência de vida dos
alunos;
•

Facilitar a constituição da prática profissional em sua dimensão teórico-

metodológica, enquanto garantia do processo de construção doconhecimento;
•

Consolidar a articulação entre teoria e prática na experiência do

estágio;
•

Realizar a interação com as várias áreas profissionais, capacitando o

estagiário para o trabalho em equipe.
Princípios norteadores
•

Superar a dicotomia teoria-prática na formação do educando, sendo o

estágio uma das, não a única, atividade integradora da formação do profissional;
•

Evitar que os estagiários sejam utilizados como "mão de obra barata",

pois a prática não se restringe ao fazer, ela se constitui numa atividade de
reflexão que enriquece a teoria que lhe deu suporte. É um processo criador de
investigação, explicação, interpretação e intervenção na realidade, por isto as
atividades devem ser planejadas e supervisionadas;
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•

Promover o estágio como prática da reflexão suficientemente aberta

para adquirir, na experiência, determinações novas e mesmo novas explicações
teóricas;
•

Refletir sobre a dimensão política e o compromisso ético dos Cursos,

procurando evidenciar as implicações para a formação e o exercício profissional,
bem como para suas possibilidades de ação;
•

Promover a reflexão crítica da ação profissional nas dimensões das

práticas institucionais, multidisciplinares, instrumentais e da relaçãocompetênciacompromisso.
Avaliação das práticas de Estágio Supervisionado
A avaliação será realizada durante todo o processo de supervisão executado
pelo supervisor e o profissional de campo, por meio de análise, acompanhamento
e sistematização dos referidos planos de estágio, que deverão ser elaborados em
conjunto entre FAEF e Unidade de campo de estágio. Cabeao acadêmico cumprir
o programa oferecido pela FAEF, sendo

este acompanhado através da

Coordenação de Estágio dos Cursos, observando o meio, analisando sua
racionalidade e métodos, função ou processo dentro da instituição que
desenvolverá seu estágio. Acompanham as atividades
professores

da

IES,

o

que

o

caracteriza

como

de Estágios todos os
atividade

de

Estágio

Supervisionado. Para o desenvolvimento do Estágio, são observadas, pelos alunos
e professores, as Normas Gerais da FAEF, aprovadas pelo Conselho Superior e
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e as normas específicas, que
incluem avaliação do estagiário, submetida à aprovação do colegiado de curso no
qual está inserido.
2.5.10. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Para conclusão dos Cursos de Graduação e de Pós-graduação é exigido o
Trabalho de Conclusão de Curso (T.C.C), que deverá ser concluído até o último
semestre dos cursos, sob orientação de Professor-Orientador, sendo exigência
para término do curso.
As orientações para sua elaboração têm como objetivo iniciar o concluinte
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do curso, em questão, na pesquisa científica.
Coordenação do T.C.C.
Cabe ao Coordenador de T.C.C:
- Divulgar as normas do T.C.C. para todos os alunos e professores no início de
cada ano letivo e orientar a elaboração dos planos ou projetos no início do ano e
encaminhar ao Professor Orientador, os planos ou projetos de cada ano;
- Designar os professores que comporão as bancas avaliadoras e seus
respectivos suplentes, juntamente com a Coordenadoria de Cursos;
- Apresentar o cronograma de atividades à coordenadoria de cursos;
- Cuidar, junto com as Coordenações de Cursos e Professores Orientadores, para
que os prazos sejam rigorosamente cumpridos;
- Articular cursos, palestras e outros tipos de atividades que possam subsidiar o
desenvolvimento dos trabalhos;
- Mediar, juntamente com a Coordenadoria de Cursos, os problemas que
surgirem, durante o período, entre Professores Orientadores e alunos;
- Receber os T.C.C. s na sua forma final, listá-los e entregá-los para as bancas
avaliadoras;
- Acompanhar o processo de orientação dos trabalhos. No caso de troca de
orientador, o aluno deve produzir um documento que explique os motivos para
tal, identifique o novo orientador e seja assinado por ambos os professores
envolvidos, documento este que deve ser acompanhado de aceite, por parte do
novo orientador, (na forma de um aval) para seu projeto, já em andamento eno
caso de troca de tema ou plano de projeto, o aluno deve apresentar novo
anteprojeto com aprovação explícita do Professor Orientador nas mesmas formas
já tratadas anteriormente. Documento e/ou anteprojeto devem serentregue ao
Coordenador de T.C.C. que acompanhará o desenvolvimento do trabalho do
aluno, recebendo os relatórios de progressos, avaliando-os, arquivando-os,
sempre cuidando para que haja um efetivo acompanhamento do processo de
iniciação à pesquisa científica de seu aluno;
- Receber as avaliações dos professores que compõem as bancas;
- Publicar as avaliações das bancas e resultados finais.
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Banca Examinadora
É composta de 03 professores, e presidida pelo Professor Coordenador de
TCC, ou pelo Coordenador de Cursos, deverá compor a banca o Professor
Orientador.
A avaliação do TCC, levará em conta os critérios de excelência de um
trabalho de iniciação científica, nas suas formas, escrita e oral.
Comprovará a avaliação do TCC pela apresentação de relatório escrito, em
que dará conta das alterações necessárias, do cumprimento destas e demais
observações que se fizerem necessárias. Cada membro da banca atribuirá nota
ao TCC considerando a redação final e a apresentação oral.
Cada membro da banca terá o prazo de 10 (dez) dias, no mínimo, a partir
do recebimento do TCC para leitura e apreciação da parte escrita.
O presidente da banca avaliadora encaminhará ao Professor de TCC o
conceito final para divulgação, de acordo com os seguintes critérios:
- Média menor que 7,0: reprovado;
- Média acima que 7,0: aprovado.
Avaliação do T.C.C.
O processo de avaliação do T.C.C. será realizado pela banca avaliadora, onde
serão avaliados dois aspectos: o redacional e o oral,
consideradando os seguintes elementos:
- Apresentação;
- Organização;
- Desenvolvimento;
- Conteúdo;
- Clareza dos objetivos propostos pelo aluno;
- Delimitação do problema a ser investigado;
- Coerência entre os objetivos e desenvolvimento do T.C.C.;
- Tratamento metodológico;
- Fundamentação teórica.
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No ato da apresentação e defesa, a banca buscará apreciar, no aluno:
- Preparação da banca para o tema, na introdução;
- Abordagem adequada (conteúdo);
- Sequência lógica (roteiro: início/meio/fim);
- Incentivo à participação da audiência;
- Revisão e consolidação dos pontos principais, na conclusão;
- Uso apropriado de recursos;
- Adequação do vocabulário utilizado;
- Contato visual com a banca.
REGULAMENTO GERAL DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE
DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL
A professora Vanessa Zappa, Diretora da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO
INTEGRAL - FAEF, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno
e atendendo as disposições legais em vigor, regulamenta o Trabalho de Conclusão de
Curso, definindo e dando orientações sobre as modalidades aceitas para integralização do
curso, respeitada a legislação vigente.
CAPÍTULO I – CONCEITUAÇÃO, OBJETIVOS e FINALIDADES
Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, é uma atividade acadêmica curricular dos
Cursos de Graduação e Pós-graduação da FAEF. É quesito obrigatório para a integralização
dos cursos.
§ 1º - Integralizar o curso significa cumprir todos os quesitos necessários exigido para a
conclusão do curso, sendo estes, ser aprovado em todas as disciplinas, cumprir
integralmente a carga horária de estágio e neste ser aprovado, cumprir a carga horária
mínima relativa as atividades complementares, apresentar o trabalho de conclusão de curso
e neste ser aprovado, e cumprir demais atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso,
de acordo com as diversas áreas do conhecimento.
§ 2º - A não realização do Trabalho de Conclusão de Conclusão de curso ou sua reprovação,
implica na não integralização do curso e consequentemente até que o discente cumpra este
quesito, o mesmo não poderá solicitar o cerificado de conclusão de curso.
§ 3º - Na FAEF, o TCC pode ser apresentado no formato de monografia.
§ 4º - Fica definida e institucionalizada a carga horária obrigatória de 20 horas para
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, constante na matriz curricular como parte
da carga horária mínima para integralização de todos os cursos ofertados na IES.
Art. 2º - O TCC é um trabalho científico podendo ser uma proposta de intervenção, uma
pesquisa bibliográfica, um trabalho experimental, pesquisa descritiva ou um relato de caso,
nos vários eixos metodológicos, que pode ser desenvolvido no formato de MONOGRAFIA.
Parágrafo Único - Enquadram-se neste formato todos os discentes que concluíram ou
concluirão, a partir de agosto do corrente ano, parte dos quesitos necessários para
integralização, sendo estes ex-alunos com as disciplinas concluídas e aprovadas, ou alunos
matriculados em regime de adaptação ou dependência, e os alunos regulares matriculados
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nesta data no penúltimo semestre do curso, e assim todos os subsequentes que ainda lhes
estão porvir o cumprimento da conclusão do trabalho de conclusão de curso como quesito
obrigatório para integralização do curso.
Art. 3º - O Trabalho de Conclusão de Curso objetiva estimular o aprofundamento das
reflexões temáticas/teóricas, a produção científica e o aprimoramento da capacidade críticoanalítica do discente, enriquecer a formação profissional, aprimorar o perfil técnico-científico
e deve demonstrar as habilidades e competências desenvolvidas ao longo da formação
acadêmica. São ainda objetivos do TCC:
I.Possibilitar ao acadêmico o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa sobre tema
relevante na área de conhecimento do curso.
II. Familiarizar o acadêmico com as estratégias metodológicas da elaboração, publicação e
comunicação de um trabalho de iniciação científica.
III. Proporcionar ao acadêmico a utilização de referencial teórico das disciplinas no estudo
de problemas relevantes para a área do conhecimento cursada.
Art. 4º - O TCC será desenvolvido subsidiado pelas disciplinas denominadas Metodologia
Científica, assim denominada ou por denominações congêneres.
§ 1º. O TCC deverá ser desenvolvido nos penúltimos e últimos períodos dos Cursos para que
seja assegurado o mínimo de tempo necessário ao desenvolvimento de um bom trabalho.
CAPÍTULO II – DO ORIENTANDO
Art. 5º - É considerado aluno em fase de realização do trabalho de Conclusão de Curso, todo
aquele que se encontra no último ano do curso e está regularmente matriculado na disciplina
de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 6º - O aluno ao longo da realização da monografia tem entre outros, os seguintes
deveres específicos: escolher o tema a ser estudado, devendo o mesmo estar relacionado
com o curso em questão; escolher, dentro dos professores orientadores, o que atende a linha
de pesquisa no qual o tema do TCC se enquadra e formalizar a aceita da orientação através
do termo de aceite; elaborar, sob orientação docente, projeto de pesquisa no qual estejam
definidos tema, linha de pesquisa, objeto de estudo, objetivos da pesquisa, hipótese,
referencial teórico, procedimentos metodológicos, levantamento bibliográfico e cronograma
de trabalho; entregar o projeto de pesquisa para o docente da disciplina ‘Orientação do
Trabalho de Conclusão de Curso’; desenvolver o projeto de pesquisa e apresentar os
resultados da análise, seguindo os modelos disponibilizados pelo NUPES, bem como as
normas da ABNT; frequentar e ter aprovação na disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso
– TCC’; participar da sessão pública de defesa do TCC, ora intitulada banca de defesa,
apresentando oralmente o trabalho e respondendo às arguições dos professores
examinadores; ser dedicado, comprometido e disciplinado no desenvolvimento do trabalho
e na defesa pública para que seja aprovado; caso haja incompatibilidade no desenvolvimento
do trabalho com o orientador, o aluno pode solicitar a substituição do mesmo, sendo o cada
situação analisada pela coordenação do curso, em conjunto com o professor de TCC;
manifestar ao professor de TCC ou coordenador de curso quaisquer problemas encontrados
durante o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso; estar ciente deste
regulamento.
Art. 7º - Os acadêmicos têm como atribuições:
I. Apresentar um TCC para conclusão do Curso de Graduação da FAEF.
II. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos adequados segundo a metodologia
de pesquisa e os aspectos éticos de pesquisa.
III. Buscar conhecimento sobre o assunto escolhido, bem como utilizar corretamente as
normas no desenvolvimento do projeto e monografia.
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IV. Responsabilizar-se pelo cumprimento efetivo do cronograma estabelecido pelo orientador
e pela Coordenação dos TCCs.
V. Participar e colaborar ativamente durante todo o processo de desenvolvimento do TCC.
VI. Encaminhar o trabalho final para professor orientador, a fim de que este aprove sua
finalização para que este seja destinado ao Simpósio ou à banca examinadora.
CAPÍTULO III - DA ORIENTAÇÃO
Art. 8º - A orientação do TCC tem como requisitos:
I. Cada acadêmico deverá escolher um professor orientador.
II. Poderão ser orientadores os professores da FAEF ou do GRUPO FAEF, com titulação
mínima de Especialista, com experiência na temática e/ou metodologia a ser desenvolvida.
III. Poderão ser co-orientadores docentes, professores substitutos ou profissionais de nível
superior com conhecimento relacionado à temática ou à metodologia do trabalho.
IV. O professor escolhido pelo acadêmico somente poderá recusar a orientação de um
trabalho cujo tema não esteja dentro de sua competência ou de sua área de trabalho.
V. O orientador e/ou co-orientador poderá(ão) desistir da orientação ou coorientação de um
trabalho se não houver o cumprimento total das normas pelo(s) orientando(s), formalizando
sua decisão à Coordenação que a apreciará.
VI. O orientador acompanhará o cumprimento efetivo do cronograma do TCC, proposto pela
Coordenação, e o processo de iniciação à pesquisa científica.
VII. O orientador avaliará individualmente o(os) orientando(s) durante o desenvolvimento
do projeto e da Monografia. Ao final do período letivo deverá encaminhar relatório de
atividades de orientação à Coordenação dos TCCs.
Art. 9º - O docente responsável pela disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’
poderá ser orientador quando o tema for compatível com sua formação.
Art. 10 - A orientação é oficializada através da assinatura do termo de aceite e partir daí o
orientador se compromete a desenvolver as atividades de orientação com seus alunos
orientados. Ao término da orientação, o orientador deve redigir e assinar parecer técnico do
TCC, documento que atesta a qualidade do trabalho e a concordância com o trabalho
desenvolvido.
Art. 11 - A orientação pode ser interrompida, caso o aluno não cumpra as atividades
previstas.
Art. 12 - A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno o que,
entretanto, não exime o(a) orientador(a) de desempenhar adequadamente suas atribuições
sendo elas: frequentar as reuniões de Curso para as quais for convocado para tratar sobre
as orientações de sua responsabilidade; atender seus alunos orientandos, em horário
previamente fixado; contribuir diretamente com o desenvolvimento do TCC do trabalho
através de questionamentos, correções e, sugestões; registrar em formulário próprio a
frequência e o andamento da orientação; participar das bancas dos Trabalhos e Conclusão
de Curso sob sua orientação; assinar, juntamente com os demais membros da banca
examinadora, as atas das defesas dos TCCs; estar ciente deste regulamento.
CAPÍTULO IV - DA COORDENAÇÃO DO TCC
Art. 13 - A coordenação do TCC é realizada por professor responsável pela disciplina de
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I e II.
Art. 14 - À Coordenação do TCC compete:
I. Preparar e apresentar o calendário anual com as datas para entrega do tema e orientador,
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do projeto e do trabalho final, bem como da avaliação dos mesmos pela Banca Examinadora
e da apresentação pública do TCC.
II. Cuidar para que o cronograma seja rigorosamente cumprido.
III. Divulgar as normas do TCC para todos os acadêmicos.
IV. Acompanhar o processo de avaliação do projeto e do TCC.
V. Controlar o número de orientandos de cada professor, bem como fazer o levantamento
dos acadêmicos que não indicaram tema e/ou orientador.
VI. Formalizar a escolha do orientador pelo acadêmico.
VII. Designar os professores que comporão as bancas examinadoras.
VIII. Receber os projetos e os trabalhos em sua forma final para arquivamento.
IX. Receber as avaliações individuais dos acadêmicos, bem como os resultados
das avaliações das bancas examinadoras.
X. Formular a média final e assinar o documento de ratificação do resultado.
XI. Receber os Trabalhos de Conclusão de Curso em sua forma final e definitiva para
arquivamento e consulta na biblioteca.
Art. 15 - O docente da disciplina ‘Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’ é
indicado pelo coordenador de curso e fica responsável pela apresentação das normas de
redação científica da FAEF, pela estruturação dos projetos e pela orientação complementar.
Cabe a ele também elaborar o cronograma das defesas e a seleção/convite dos docentes da
banca examinadora, bem como presidir a defesa.
CAPÍTULO V – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 16 - A monografia é um trabalho individual que pode ser desenvolvido por todos os
cursos, devendo ter desenvolvida e apresentada de acordo com as normas da instituição.
Parágrafo Único: Há manual para o desenvolvimento e DEFESA PÚBLICA dessa modalidade
de TCC e a mesma deve ter versão final no ato da apresentação encadernada em capa dura,
sendo admitidos adendos no ato da defesa.
CAPÍTULO VI - DOS REQUISITOS GERAIS DO TCC
Art. 17 - O TCC tem como requisitos:
I. Ser projeto de pesquisa exclusivo para o TCC.
II. Ser desenvolvido individualmente.
III.
Ser elaborado segundo metodologia científica obedecendo as Normas da
FAEF.
IV.
Iniciar-se com análise, avaliação e aprovação do projeto pelo professor orientador.
V. Ser desenvolvido sob a orientação de um professor da FAEF ou do GRUPO FAEF, e, se for
o caso, de um co-orientador da instituição ou de unidades congêneres.
VI.
Cumprir as atividades segundo o cronograma proposto pela Coordenação dos TCCs.
VII.
Ser o trabalho, em sua forma final (ESCRITO E ORAL), aprovado por uma banca
composta por três examinadores.
CAPÍTULO VII - DOS REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA
Art. 18 - O Projeto de pesquisa deverá:
I - Abranger todas as informações relativas à introdução, ao problema, à justificativa,
ao(s)objetivo(s), à metodologia, aos resultados e discussões, ao cronograma, às referências
bibliográficas, aos apêndices e/ou anexos. Conforme a metodologia proposta deverá constar
dos apêndices e/ou anexos: instrumento usado para coleta de dados, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, carta de autorização da Instituição onde a pesquisa será
realizada no campo da Fisioterapia, autorizando a pesquisa dentro de todas as questões
éticas determinadas pelo comitê da IES.
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Parágrafo único - Os projetos elaborados com base em pesquisas envolvendo seres humanos
deverão ser submetidos, devidamente documentados, à Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) que designará um Comitê de Ética mais próximo da Instituição com a
finalidade de avaliar o projeto e autorizar a pesquisa.
II - Ser elaborado segundo Manual de Normas para Trabalho de Conclusão de Curso da FAEF.
III – Ser entregue ao professor-orientador que acompanhará seu desenvolvimento e
solicitará outras cópias para apreciação de outros professores, quando julgar necessário.
CAPÍTULO VIII - DOS REQUISITOS DO TRABALHO FINAL
Art. 19 - O trabalho em sua versão final deverá:
I. Ser elaborado segundo Manual de Normas para Trabalho de Conclusão de
Curso da FAEF.
II. Conter resumo acompanhado de três descritores e/ou cabeçalho de assuntos (unitermo,
palavra chave) selecionados segundo orientação da Biblioteca Central.
III.
Ser entregue em três vias encadernadas para a banca examinadora em período
determinado pela Coordenação os TCCs.
IV.
Ser entregue em data determinada pela Coordenação dos TCCs e com documento
de ratificação da entrega assinado pelo professor-orientador.
V. Ser entregue, após avaliação pela banca, uma cópia da versão final revisada e
encadernada à Coordenação dos TCCs, e uma cópia em CD no formato PDF na data da
apresentação pública. Todos os TCCs com nota igual ou superior a 9,0 (nove) serão
disponibilizados no site da instituição, de acordo com as especificidades da área, se
comunicados oralmente no Simpósio da FAEF.
VI. Apresentar o TCC em sessão pública, se em formato monografia, em data definida pela
Coordenação dos TCCs.
CAPÍTULO IX – DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DA DEFESA
Art. 20 – A solicitação da defesa do TCC será feita mediante protocolo realizado na Secretaria
da FAEF, em data limite definida no calendário escolar, devendo protocolar: carta de pedido
de autorização da defesa; termo de aceite da orientação assinado pelo orientador; parecer
técnico do TCC assinado pelo orientador; 3 copias do TCC encadernadas em espiral; 2 cópias
do TCC encadernadas em capa dura; cd com TCC gravado.
CAPÍTULO X - DA BANCA EXAMINADORA
Art. 21 - Será de responsabilidade da banca examinadora a avaliação do trabalho final em
suas formas escrita e oral, levando-se em conta os critérios de excelência de um trabalho
acadêmico.
Art. 22 - A banca examinadora será composta, além do professor-orientador, de dois
membros, sendo um indicado pela Coordenação dos TCCs e outro que poderá ser indicado
pelos pesquisadores.
Parágrafo Único - Caso haja Co-orientador, este participará da apresentação do projeto e do
trabalho, no entanto, não poderá ser indicado como membro da banca examinadora.
Art. 23 - Poderão ser admitidos como membros da banca professores da FAEF com
experiência em pesquisa científica e/ou notória atuação na área.
Art. 24 - A seção de análise e discussão do projeto e de avaliação do trabalho em sua versão
final será presidida pelo orientador.
Art. 25 - A banca examinadora poderá emitir sugestões ao trabalho, que poderão ou não ser
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acatadas pelo professor-orientador e acadêmico.
Parágrafo Único - Se as sugestões emitidas pela banca não forem acatadas pelo orientador
e acadêmico, estes devem discuti-las com a banca emitindo as devidas justificativas da não
aceitação.
Art. 26 - Os integrantes da banca terão o prazo máximo de 15 dias para leitura e análise do
trabalho final.
Art. 27 - Cada elemento da banca, incluindo o professor-orientador, atribuirá nota de zero a
dez, ao trabalho final considerando a redação final e apresentação oral.
Art. 28 - A banca examinadora tem poderes para impedir o acadêmico de apresentar a defesa
oral do trabalho, caso ele seja reprovado na avaliação do trabalho escrito.
CAPÍTULO XI – DA DEFESA E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 29 - A defesa da monografia realizar-se-á em sessão pública e a avaliação feita pela
banca examinadora presidida pelo(a) professor(a) da disciplina ‘Orientação de TCC’ e
composta professor orientador e mais um docente da mesma linha de pesquisa,
preferencialmente da própria instituição.
Art. 30 - Na defesa, o aluno tem até 15 minutos (tolerância de 5 minutos para mais ou
menos) para apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora até 20
minutos para arguição, dispondo, ainda, o discente de outros 10 (dez) minutos para
responder a cada um dos examinadores.
Art. 31 – A avalição será feita por cada membro da banca examinadora através do
preenchimento da ficha onde serão atribuídos pontos para a apresentação oral e para o TCC
escrito, resultando em uma nota de 0 a 10. A nota final resultado da média das três notas
deverá ser igual ou superior a 7,0 para que o aluno seja aprovado. Ao término da defesa
será redigida a ata indicando a identificação do aluno, do tcc, os membros da banca, as notas
de cada um, a nota final e a aprovação ou reprovação.
Parágrafo único: O aluno reprovado deve se matricular novamente na disciplina para
desenvolver novamente o componente curricular obrigatório TCC.
Art. 32 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II constará de avaliação de
desempenho do acadêmico no processo de desenvolvimento do trabalho de pesquisa, sendo
de responsabilidade do professor-orientador, conforme ficha específica.
Art. 33 - A nota final será dividida por dois (2), exigindo-se, no mínimo a nota sete (7) para
a aprovação do acadêmico, tanto no formato monografia quanto artigo científico,
considerando-se as seguintes etapas:
Aspectos formais e conteúdo escrito do TCC................................... 10 pontos
Defesa oral do trabalho em sessão pública..................................... 10 pontos
Parágrafo Único - O trabalho, em sua versão final, poderá ser: APROVADO OU REPROVADO.
Serão considerados aprovados os trabalhos que obtiverem percentual maior ou igual a 70%.
Os trabalhos reprovados deverão ser refeitos no prazo máximo de 15 dias e reavaliados pela
banca examinadora.
Art. 34 - A apresentação pública da monografia será realizada na data estabelecida pela
Coordenação dos TCCs. Será apresentada à banca examinadora na forma de exposição oral.
Art. 35 - A nota final da monografia será obtida por meio da somatória das notas das duas
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etapas de avaliação divididas por dois. Será APROVADO o acadêmico que obtiver o mínimo
de sete pontos.
Art. 36 - O acadêmico que não obtiver a pontuação mínima de sete e aquele que não
apresentar a monografia dentro do prazo estabelecido, será considerado REPROVADO.
Art. 37 - Discrepâncias significativas de avaliação entre os membros da banca examinadora
serão dirimidas em pela Coordenação dos TCCs e/ou direção geral com a banca em questão.
Art. 38 - Ao resultado da avaliação final da banca não caberá recurso.
CAPÍTULO XII - DOS PRAZOS
Art. 39 – A disciplina ‘Trabalho de Conclusão de Curso – TCC’ e o componente curricular
obrigatório ‘Elaboração e Apresentação do TCC’ estão inseridos no último termo de cada
curso e o aluno deve seguir os prazos definidos no calendário escolar.
CAPÍTULO XIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40 - Os trabalhos de Conclusão de Curso do Curso aprovados poderão ser utilizados pela
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF, com objetivos didáticopedagógicos e científicos, resguardados os direitos autorais, serão catalogados e arquivados
na Biblioteca da FAEF e serão inseridos no site.
Art. 41 - Os casos não previstos neste regulamento ou outras dúvidas serão resolvidos pelos
professores orientadores, junto ao coordenador dos TCCs e coordenador do curso, em
primeira instância e, em segunda instância, pelo colegiado do curso.

Garça, 15 de janeiro de 2018.
Professora Doutora Vanessa Zappa
Diretora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF – Garça/SP

Atualização do regulamento:
Garça, 04 de agosto de 2022
Professora Doutora Vanessa Zappa
Diretora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF – Garça/SP

2.5.11. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS E
PROFESSORES
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Para alcançar o sucesso nas atividades realizadas, este trabalho acontece
através do trabalho de uma equipe multidisciplinar, considerando a concepçãode
professor-orientador e mediador nas suas atividades de ensino. Este termo é para
destacar não apenas o "acompanhamento" individual de alunos, mastambém a
responsabilidade coletiva de compartilhamento, pesquisa e parceria educacional
com outros

professores,

democrática sobre

comunicadores

cultura, ciência,

e

alunos

tecnologia e

na criação
trabalho

e reflexão

a serviço

da

humanização e da superação de problemas.
É importante ressaltar que a Instituição de Ensino Superior FAEF, além
dos professores especialistas nas disciplinas ofertadas e parceiros no coletivo do
trabalho pedagógico dos cursos, conta ainda com as parcerias: de profissionais
das diferentes tecnologias da comunicação e informação ligados aos cursos que
ministram, e, além de dispor de educadores locados nas Licenciaturas capazes de
atuar nos Núcleos de apoio à Coordenação e à Direção, contribuindo com
atividades que enriquecem a metodologia de ensino dos cursos, sendo capazes
de:
a) estabelecer os fundamentos teóricos do projeto de ensino do curso
(Núcleo Docente Estruturante e Núcleo de Ensino);
b) selecionar e preparar o conteúdo curricular articulado a procedimentos
e atividades pedagógicas (Núcleo Administrativo, Núcleo de Ensino, Núcleo de
Pesquisa, Núcleo de Estágio, Núcleo de Extensão e Ação Comunitária);
c)

identificar

os

objetivos

referentes

a

competências

cognitivas,

habilidades e atitudes (Núcleo Docente Estruturante e Núcleo de Ensino);
d) definir bibliografia, tanto básicas quanto complementares, além de
revistas e periódicos adequados ao curso (Núcleo Docente Estruturante e Núcleo
de Ensino);
e) elaborar o material didático para aulas com recursos audiovisuais
(Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação e Núcleo de Ensino);
f) apreciar, de forma avaliativa, o material didático, indicando correções e
aperfeiçoamentos (Núcleo de Ensino);
g) motivar, orientar, acompanhar e avaliar os alunos e auto avaliar-se
continuamente como profissional participante do coletivo de um projeto de ensino
superior (Núcleo de Ensino, Núcleo Docente Estruturante, Núcleo de Pesquisa,_
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Núcleo Administrativo, Núcleo de

Estágio, Núcleo de Extensão e Ação

Comunitária);
h) garantir a inclusão, a acessibilidade e os direitos humanos, além de
desenvolver ações que visam valorizar e respeitar as etnias e garantir a realização
de práticas de educação ambiental (Núcleo de Acessibilidade e Direitos Humanos
e Núcleo de Educação Ambiental).
Trabalha-se constantemente atento quanto à interação entre alunos e
professores. O aluno é sempre o foco de um programa educacional e um dos
pilares que garante a qualidade dos cursos é a interação de professores e alunos.
A interação é um componente fundamental no processo de construção do
conhecimento. Desta maneira, todos os cursos oferecidos pela FAEF estão
ancorados em um sistema de comunicação que permita ao aluno resolver, com
rapidez, questões referentes ao aprendizado dos conteúdos, bem como aspectos
relativos à orientação de aprendizagem como um todo, articulando o aluno com
todos os docentes, com seus colegas, com os coordenadores de curso,
coordenadores de núcleos de apoio da Direção e com os responsáveis pelo
sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo.
Da mesma forma que a interação professor-aluno é privilegiada e garantida,
a relação entre colegas de curso, é uma prática muito valiosa, capaz de contribuir
para evitar o isolamento e manter um processo instigante, motivador de
aprendizagem, facilitador de interdisciplinaridade e de adoção de atitudes de
respeito e de solidariedade ao outro, o que possibilita ao aluno o sentimento de
pertinência ao grupo.
Para assegurar a comunicação/interatividade/professor/aluno, a instituição
descreve, de forma clara, a sua proposta para esta questão, que está em
consonância com as peculiaridades dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
De maneira geral, a instituição FAEF faz:
1. apresentação ao aluno como se dará a interação entre alunos e
professores, ao longo do curso – o Programa do Pacto Disciplinar da FAEF apoia
esta proposta;
2. quantificação do número de professores/hora disponíveis para os
atendimentos individuais dos alunos;
3. informação aos alunos, desde o início do curso, nomes, horários,formas
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e números para contato com professores e pessoal de apoio;
4. informação sobre datas de provas e datas limite para as diferentes
atividades (matrícula, substitutivas e outras);
5. descrição do sistema de orientação e acompanhamento do aluno,
garantindo que os estudantes tenham sua evolução e dificuldades regularmente
monitoradas e que recebam respostas rápidas a suas perguntas bem como
incentivos e orientação quanto ao progresso nos estudos. O NUEN acompanha
estas ações oferendo Atividades de Nivelamento e contribui integrado a Ouvidoria
da FAEF para sustentar o processo;
6. flexibilidade no atendimento ao aluno, oferecendo horários ampliados
e/ou plantões de atendimento às dúvidas e dificuldades de aprendizagem que
surjam. Os docentes dispõe de tempo além aulas, para atendimento e orientação
dos alunos que apresentem dificuldades;
7. disposição de núcleos de atendimento ao aluno – próprios ou
conveniados;
8. oferecimento de plantões de aprendizagem e de saneamento de dúvidas
nas modalidades comunicacionais sincrônicas como videoconferências, chats na
Internet, facebook, telefones, sites, Whatssap, etc, para promover a interação
em tempo real entre docentes e alunos;
9. interação entre alunos, sugerindo procedimentos e atividades, abrindo
sites e espaços que incentivem a comunicação entre colegas de curso;
10. oferecimento de espaço para representação de estudantes, de modo
a receber feedback e aperfeiçoar os processos, destacando neste a importância
dos Programa de Agentes Multiplicadores de Informações – AMIs.
Concluindo, destaca-se que é sabido pela IES que o desenvolvimento da
educação em todo o mundo está associado à popularização e democratização do
acesso ao ensino e à necessidade crescente de elevar o nível de escolaridade
das comunidades e de aperfeiçoamento e atualização profissional contínuo. A
educação passa, assim, a ser vista como um espaço em expansão, propiciando
o aparecimento de propostas de ensino sustentadas pelas mais variadas
organizações, independentemente de suas tradições e, eventualmente, sem
qualquer compromisso com uma educação crítica, transformadora, cidadã.
No entanto, a educação, deve estar apoiada em uma filosofia de
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aprendizagem que proporcione aos estudantes a oportunidade de interagir, de
desenvolver projetos compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes
culturas e, principalmente, de construir o conhecimento. O conhecimento é o
que cada indivíduo constrói - individual e grupalmente - como produto do
processamento, da interpretação e compreensão da informação. É, portanto, o
significado que se atribui à realidade e como a contextualizamos.
Diferentes concepções de educação emergem da distinção entre informação
e conhecimento, o que nos leva a atribuir diferentes significados aos conceitos de
ensino e aprendizagem. Um significado para o conceito de ensino pode ser o
literal, definido pela origem etimológica da palavra. Ensinar tem sua origem no
latim, “ensignare”, que

significa "colocar signos" e, portanto, pode ser

compreendido como o ato de "depositar informação" no aprendiz - é a educação
bancária, descrita por Paulo Freire. Segundo esta concepção, o professor ensina
quando passa a informação para o aluno e esse "aprende" quando memoriza e
reproduz,

fielmente,

essa

informação.

"Aprender",

neste

sentido,

está

diretamente vinculado à memorização e reprodução da informação.
Uma outra interpretação para o conceito de aprender diz respeito aconstruir
conhecimento. Para tanto, o aprendiz deve processar a informação, interagindo
com o mundo dos objetos e das pessoas. Em virtude

dessa interação com o

mundo, o aprendiz descobre-se frente a problemas e situações que devem ser
resolvidos e, para tanto, é necessário buscar certas informações. A aplicação da
informação exige seu processamento e interpretação, o que implica a atribuição
de significados de modo que a informação passe a ter sentido para aquele
aprendiz.
Assim, aprender significa apropriar-se da informação, a partir de
conhecimentos que o aprendiz já possui e que estão sendo continuamente
construídos. Educar deixa de ser o ato de transmitir informação e passa a ser o
de criar ambientes nos quais o aprendiz possa interagir com uma variedade de
situações e problemas, recebendo a orientação e o estímulo necessários para sua
interpretação, de forma que consiga construir novos conhecimentos. Informação
e construção de conhecimento não são, entretanto, antagônicos.
Embora haja propostas educacionais cujo foco consiste, simplesmente, no
repasse de informações, há momentos em que é necessário ir além, não se
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limitando ao provimento de informações, mas utilizando-as para instigar a
construção do conhecimento. O educador deve saber como intervir nestas
situações e escolher a abordagem pedagógica mais adequada. É a interação
entre essas abordagens que determina uma educação efetiva. Portanto,
restringir-se ao repasse de informações é limitar o ato educativo e não é cabível
em uma proposta de educação superior.
O ponto focal da educação superior é o desenvolvimento humano, em uma
perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade justa.Daí a
importância da educação superior ser baseada em Projetos Pedagógicos onde as
Organizações

Curriculares,

Metodologia

e

Princípios

Pedagógicos

sejam

Inovadores e Integradores, que favoreçam a integração entre as disciplinas e suas
metodologias, bem como o diálogo do aprendiz consigo mesmo (e sua cultura),
com os outros (e suas culturas) e com o conhecimento historicamente acumulado.
Essa é a proposta metodológica da FAEF, que espera que os alunos
construam seus conhecimentos enquanto se formam como cidadãos, com mentes
críticas e criativas, aliando a formação profissional com a formação éticae moral.

2.6. POLÍTICAS DE PESQUISA – INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Partindo do pressuposto de que iniciação científica é um grande recurso e
mesmo o fator desencadeador e estimulador de aprendizagem e de produção de
novos

conhecimentos,

a

Faculdade

assume

como

política

institucional

desenvolver o gosto pela iniciação científica, a ação criadora, responsável e ética,
a partir de uma postura de investigação, reflexão, de curiosidade perante o novo
e o diferente, buscando novos conhecimentos e procedimentos que possam
complementar e estimular o ensino-aprendizagem a alcançar grausmais
elevados de excelência e melhorar a qualidade de vida da população envolvida.
O registro de toda produção científica de docentes e discentes da instituição
deverá ser efetivada a partir das normas da ABNT e da instituição para trabalhos
de investigação científica.
A IES entende iniciação científica como sendo uma atividade desafiante e
integradora das funções de ensino e extensão, como oportunidade para criação
de novos conhecimentos de forma sistemática, como elemento integrante da
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cultura da sociedade, fundamental à dinâmica social, econômica e cultural da
região.
Constitui-se pressuposto para uma qualificada formação científica e
interdisciplinar, que transcende o âmbito de uma única disciplina, para efetivar
a unidade da ciência de forma crítica e criativa, necessária hoje e no futuro.
Para a FAEF, os programas são desenvolvidos de forma integrada aos cursos e
disciplinas, buscando sua utilidade prática como recursos para melhoria das
organizações e sociedade em geral.
Por sua vez, os princípios que regem a pesquisa, por meio da iniciação
científica são:
- QUALIDADE: entendida como eficiência, eficácia e efetividade da produção
científica das diferentes disciplinas, por docentes e discentes, que deverão trazer
contribuições para o próprio pesquisador, o campo de conhecimento no qual o
projeto de iniciação científica se realiza, para a instituição e para a melhoria das
condições de vida da população. Deve ser uma pesquisa com função social e
política;
- ATUALIZAÇÃO CONSTANTE: pressupondo o aperfeiçoamento, a renovação
ou complementação de pesquisa, anteriormente publicada, garantindo o avanço
científico e a melhoria das condições de vida das populações;
- INTERDISCIPLINARIDADE: enquanto circunstância inerente ao trabalho
intelectual, condição essencial para o avanço de todo e qualquer trabalho de
valor, seja do ponto de vista da geração de conhecimento novo, seja do ponto
de vista da sua transferência sistemática e organizada;
- RELEVÂNCIA SOCIAL: os projetos de iniciação científica não podem
desenvolver-se desligados do projeto socioeconômico de sua região, desta
forma deve ser desenvolvida sob um ângulo pragmático, com finalidade de
diálogo constante com a comunidade e setores produtivos;
- PARCERIA: haverá esforços no sentido de desenvolver trabalho conjunto
com outras instituições e empresas, para realização de parcerias, com
conquistas mútuas;
- RESPONSABILIDADE ÉTICA: no sentido de realizar pesquisas que
respeitem os princípios da ética cristã e contribuam para ajudar o homem a SER
e a humanidade a caminhar para melhores condições de vida.
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A pesquisa, por meio da iniciação científica busca, sobremaneira:
- ao enriquecimento cultural de alunos e docentes;
- ao conhecimento, análise e discussão do comportamento social, político e
ético da comunidade;
- ao estudo dos mecanismos e processos de abordagem das ações educacionais.
O perfil da iniciação científica está voltado para:
- promover desenvolvimento qualificado do seu corpo discente e docente, para
adequação dos mesmos ao desenvolvimento técnico-científico da sociedade,
além de prepará-los para o exercício consciente do trabalho dentro das áreas da
Comunicação Social.
- desenvolver pesquisa como função social, embasada por princípios éticos,
auxiliando o homem a “Ser”, com dignidade.
- contribuir para o progresso das ciências e para a melhoria das condições de
vida das populações e desenvolvimento da sociedade.
Têm como objetivos gerais para a pesquisa, por meio da iniciação
científica:
- integrar ensino-pesquisa e extensão em busca da qualidade dos trabalhos
educacionais que a instituição desenvolve;
- incentivar a pesquisa científica, estimulando a ação criadora, responsável e
crítica, a partir de uma postura de investigação e de reflexão, que contribua para
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a criação e difusão da cultura e o
entendimento do homem e do meio em que vive, buscando complementar e
estimular o ensino-aprendizagem a graus mais elevados de excelência e à uma
melhor qualidade do ensino e da extensão, sempre em busca da qualidade da
pesquisa e da produção cientificas;
- enriquecer e aprimorar o conhecimento e a visão de mundo das pessoas
envolvidas nas ações educacionais da instituição a partir de pesquisas de
diferentes naturezas e em diferentes áreas, especialmente as abrangidas pelos
cursos oferecidos;
- incentivar a produção científica institucional e divulga-la no seu ambiente
interno e externo criando cultura de pesquisa;
- desenvolver o gosto pela pesquisa e pela produção científica integrando
professores, técnicos e alunos;
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-

qualificar

discentes

e

docentes

para

adequação

dos

mesmos

ao

desenvolvimento técnico-científico da sociedade, preparando - os para o
exercício consciente do trabalho dentro das diferentes áreas das ciências
envolvidas pelos cursos oferecidos, para desenvolver projetos de iniciação
científica como função social, embasada por princípios éticos, auxiliando o
homem a “Ser”, com dignidade, contribuindo para o progresso das ciências e
para a melhoria das condições de vida das populações e desenvolvimento da
sociedade;
- valorizar a produção científica de docentes e discentes entendendo-a como
diferencial de qualidade e possibilidade de integração das atividades de ensino,
a pesquisa e a extensão;
- implantar projetos de iniciação científica em parceria com instituições e
órgãos da comunidade visando ao progresso científico de todas as pessoas
envolvidas;
- aplicar, no cotidiano da instituição, os conhecimentos resultantes de projetos
de iniciação científica realizados nas áreas de conhecimento abrangidas pelos
cursos oferecidos;
- organizar semanas científicas que possam tornar públicos e discutir os
resultados dos projetos de iniciação científica da instituição, respeitadas as
especificidades de seus diferentes curso;
- publicar normas que possam orientar a produção científica por docentes,
discentes e técnicos dos diferentes cursos oferecidos;
- avaliar, julgando o mérito, a qualidade e pertinência dos trabalhos científicos
produzidos pelos alunos dos diferentes cursos oferecidos;
- buscar estratégias para viabilizar, financeiramente, a efetividade da iniciação
científica nas áreas dos cursos oferecidos e a publicação dos resultados dos
estudos efetivados.
Constituem-se em objetivos específicos do projeto de pesquisa da
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral:
- possibilitar que os alunos entendam o que conhecimento humano e distingam
seus diferentes tipos e campos;
- enriquecer e aprimorar o conhecimento e a visão de mundo dos alunos a
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respeito das áreas de conhecimento específicas dos cursos oferecidos;
- adequar as normas gerais do projeto de iniciação científica da instituição às
especificidades de cada curso oferecido;
- garantir, a partir de estratégias diferenciadas, que os alunos entendam o que
é um projeto de pesquisa, como efetivá-lo e como registrar seus resultados em
diferentes tipos de relatórios;
- utilizar estratégias para que os alunos entendam que não há pesquisa sem a
existência

de

conhecimento

um

problema

envolvida,

de

relevante

a

questões

de

ser

investigado

investigação,

na
de

área

de

hipóteses,

pressupostos e de metodologias e instrumentos para investigação científica;
- oferecer condições para que alunos, docentes e técnicos da instituição
conhecem e saibam elaborar diferentes tipos de pesquisa utilizando, para isso,
diferentes métodos, estratégias e recursos de investigação;
- capacitar alunos para a elaboração de trabalhos científicos utilizando as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - e da instituição
para a sua realização;
- discutir com todos os envolvidos no projeto de iniciação científica da
instituição a possibilidade, viabilidade e concretização de pesquisas inter e
transdisciplinares.
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral intencionadesenvolver
a iniciação científica nas diversas modalidades através do Programa de Iniciação
Científica, como função indissociável do ensino e da extensão, com o fim de gerar
e ampliar o acervo de conhecimentos ministrados nos cursos de graduação que
já ministra.
As

atividades

de

pesquisa

serão

permanentemente

estimuladas,

especialmente para:
• A formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação da própria
Faculdade e de outras instituições similares;
• A concessão de auxílio para projetos específicos, de acordo com o Plano
de Carreira da Instituição e Plano Institucional de Capacitação, que são
integrantes a este projeto.
• A realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa;
• A divulgação dos resultados das pesquisas realizadas, em periódicos
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institucionais e em outros, nacionais ou estrangeiros;
• A concessão de bolsas de trabalho a alunos participantes do Programa de
Iniciação Científica – PIC beneficiados com a Bolsa de Iniciação Científica – BIC;
• A realização de simpósios destinados ao debate de temas científicos;
• A implantação de núcleos temáticos de estudos;
• A ampliação e atualização da biblioteca.
Serão priorizados projetos de iniciação científica vinculados aos objetivos
do ensino e inspirados em dados da realidade regional e nacional, sem detrimento
da generalização dos fatos descobertos e de suas interpretações.
Buscando cumprir os objetivos da interdisciplinaridade, a Faculdade criará
os núcleos temáticos e, por meio destes, propiciar:
•O

estímulo

ao

desenvolvimento

da

pesquisa

científica,

pelo

aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores;
• Treinamento eficaz de técnicas de alto padrão face ao desenvolvimento
nacional;
• A criação de condições favoráveis ao trabalho científico;
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• O aprimoramento da qualidade do ensino com a elevação do perfil
acadêmico dos seus docentes;
• A criação de adequadas condições de trabalho a pesquisadores de
diferentes áreas, que integrem o núcleo;
• A integração espaço físico/recursos humanos, racionalizando o trabalho e
a produção científica;
• o oferecimento de planos integrados de ensino de pós-graduação (latosensu) – aperfeiçoamento e especialização – e pós-graduação (stricto-sensu) –
mestrado e doutorado – para integrar profissionais das diferentes áreas do
núcleo;
• a prestação de serviços à comunidade nas diferentes áreas do núcleo;
• a promoção de intercâmbio cultural e científico com instituições
congêneres,

entidades

governamentais

e

órgãos

interessados

no

desenvolvimento das áreas das Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas.
2.6.1. Organização, administração e financiamento da pesquisa
A

organização

e

administração

da

iniciação

científica

serão

de

responsabilidade da Diretoria, sob a orientação e supervisão do Núcleo de
Pesquisa da FAEF, que recebe dos Colegiados de Cursos as propostas de projetos,
analisa-os, hierarquiza-os segundo sua importância e pertinência, afim de
submetê-los aos órgãos colegiados competentes. O fluxo de entrada de projetos
de iniciação científica se mantém aberto e o professor estimulado a desenvolver
a atitude de pesquisa com seus alunos e a elaborar e encaminhar novos projetos.
Para o financiamento da pesquisa existe a dotação de até 2,0% da receita
incluídas no orçamento anual. A Sociedade Cultural e Educacional de Garça busca
captar recursos em outras fontes, governamentais e não- governamentais, e,
diretamente, com as empresas da região, além de agências internacionais de
fomento à pesquisa.
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2.6.2. Providências para a consolidação da Pesquisa
Serão adotadas as seguintes medidas, já planejadas, para a implementação
da iniciação científica:
- manutenção e dinamização das ações sistemáticas para o estímulo ao
desenvolvimento da atitude de pesquisa em professores e alunos, por meio de
palestras, seminários, simpósios, semanas acadêmicas, reuniões e outros
eventos;
- fiscalização das atividades referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
na versão de monografia ou de artigo científico e oferecimento de assistência
técnica ao aluno para a elaboração da mesma;
- oferecimento, em todos os cursos, da disciplina de Introdução à Metodologia da
Pesquisa Científica, objetivando a iniciação científica dos alunos;
- elaboração de material de apoio para os professores pesquisadores;
- editoração de revistas científicas e dos anais do Simpósio de Ciências Aplicadas
da FAEF para veiculação dos resultados da pesquisa na instituição e para
trabalhos científicos em geral;
- contratação de professores (doutores e mestres) para orientação realização de
projetos de iniciação cientifica;
- solidificação de Programas de Bolsas Institucionais de Pesquisa (BIC – Bolsa de
Iniciação Científica) aos alunos envolvidos em pesquisas científicas.
- convênios com órgãos públicos de fomento à pesquisa.
2.6.3. Áreas de Pesquisas
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral vem desenvolvendo
projetos de pesquisa na região contribuindo para o desenvolvimento das
empresas, comércio e dos setores de saúde e agrário, contemplando áreas do
saber que permitam a melhoria da qualidade de vida da população, bem como
formas alternativas de capacitação e qualificação profissional.
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A pesquisa é a atividade desenvolvida nas diversas disciplinas que
compõem os currículos dos cursos, mediante orientação dos respectivos
professores orientadores e de projetos com a participação dos alunos.
As áreas de pesquisas compõem-se de dimensão, tanto disciplinar como
interdisciplinar e ou multidisciplinar, ainda possibilitando fazer interface com
organizações e entidades de atendimento à comunidade, permitindo investigação,
estudos e mapeamento de conflitos sociais existentes em diferentes realidades e
contextos locais, regionais, nacionais e internacionais com dados de outras áreas
do conhecimento. Originadas da elaboração do projeto pedagógico dos cursos, as
áreas de pesquisa interdisciplinares serão definidas em todos os cursos.
Assim a IES estimula a Iniciação Científica como função indissociável do
ensino e da extensão, com o fim de ampliar o acervo de conhecimentos
ministrados nos diversos cursos. É também propósito da mesma colocar-se aberta
à população e às exigências da realidade, local e regional, para conseguir a
renovação de suas funções básicas – o ensino e a pesquisa. Assim a IES possuí
o seu Programa de Iniciação Científica, constante no PDI, onde

a iniciação

científica constitui um instrumento necessário à política geral de pesquisa das
instituições de ensino superior, que visam atingir o grau deexcelência desejado
pela comunidade científica atual e contribuir para a qualidade da formação de
seus alunos. Como tal transformou-se em parâmetro de avaliação das instituições
de Ensino Superior existentes no Brasil.
A Faculdade FAEF insere-se nesse universo ao determinar que os
fundamentos de sua política de iniciação científica estejam já inseridos nos
primeiros degraus dos seus cursos de graduação. Nesses cursos, devem ser
conduzidas as principais reflexões sobre os rumos do conhecimento, no âmbito
da sua produção, organização e difusão, além de sua compatibilidade com a lógica
social. O Programa de Iniciação Científica da FAEF é coordenado pelo NUPES.
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A iniciação científica tem sido alvo de destaque na FAEF, diante dos
objetivos estabelecidos pela Instituição, tem se revelado de grande relevância
social e científica. Assim, considera-se o incentivo à Iniciação Científico um dos
investimentos realizados pela Instituição, pois é por essa via que a Faculdade
promove intelectual e financeiramente o crescimento de alunos e professores,
que podem, pela produção do conhecimento científico, devolver à comunidade e
aos parceiros a contribuição e respeito nestes depositados.
Além da publicação nos Anais do Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF,
trabalhos científicos também são divulgados através das Revistas Eletrônicas da
FAEF, bem como em veículos de comunicação científica externos. A FAEF acredita
que, a pesquisa torna possível devolver a toda sociedade local e regional, a
confiança e contribuição dispensadas à Instituição.
Todos os membros da comunidade acadêmica estimulados a desenvolver
a pesquisa, a participar em eventos acadêmicos e científicos, bem como a publicar
e divulgar trabalhos científicos, através do estímulo recebido pelo Plano de
Carreira da Instituição, no caso do corpo docente. A FAEF conta, como veículo
de divulgação da produção científica do corpo docentes (livros, revistas, jornais,
editora) a Editora FAEF e, ainda, como anteriormente citada,

as Revistas

Eletrônicas. Tais atividades são administradas pelo NUPES.
2.7.

POLÍTICAS

DE

EXTENSÃO

E

AÇÕES

ACADÊMICO-

ADMINISTRATIVAS PARA A EXTENSÃO
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral assume como política
institucional integrar, de forma efetiva e permanente, as atividades de extensão
às suas propostas de ensino e de pesquisa para que o tripé das grandes funções
das instituições de ensino superior possa corresponder às necessidades e
possibilidades de cada instituição envolvida, da realidade local e regional e da
sociedade como um todo, unindo por objetivos comuns as suas comunidades
interna e externa com benefícios para ambas.
Para isso, a FAEF realiza ações que promovam a participação da população
nas atividades acadêmicas, como objeto ou recurso

de aprendizagem,

objetivando o diálogo, a troca, em busca de conquista e benefícios aferidos a
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partir de procedimentos técnico-científicos que possam contribuir para o êxito
das atividades acadêmicas e a melhoria do padrão de vida social, cultural,
intelectual e espiritual de todos os envolvidos.
Para cumprir suas políticas de extensão propõe preparo permanente de
docentes e discentes no sentido de identificar campos, comunidade e estratégias
para ações extensionistas que possam disseminar novos conhecimentos, novas
interpretações e formas de intervenção em realidades estudadas.
Consideradas como troca de relações e serviços entre comunidade externa
e a Faculdade, as atividades de extensão desenvolvem-se a partir de propostas
bilaterais: a Faculdade oferecendo seus serviços para o aperfeiçoamento da
comunidade externa e esta contribuindo para a busca da excelência e adequação
das propostas e da ação da comunidade acadêmica interna, prevendo trocas
recíprocas nas áreas de ensino e de pesquisa.
A FAEF, visando atender ao disposto na Resolução nº 7, de 18 de dezembro
de 2018, estabeleceu que as atividades de extensão devem integrar à matriz
curricular e à organização da pesquisa de cada curso, constituindo-se em
processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico,
buscando a transformação da IES junto aos outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente
com o ensino e a pesquisa.
Essas atividades buscam 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, para que ocorra uma 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 com a devida
articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico
único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico.
Desta forma, a concepção e a prática das atividades de extensão devem
atender as seguintes diretrizes:
I - a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação
como cidadão crítico e responsável;
II - o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais
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setores da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a
interculturalidade;
III - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das
instituições de ensino superior 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;
IV - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da
pesquisa;
V - 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;
VI - o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada
estabelecimento superior de educação;
VII - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e
coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com
a realidade brasileira.
2.7.1. Atividades de Extensão
As atividades de extensão encontram-se curricularizadas e estão de acordo
com o que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais de cursos de graduação,
conforme segue em anexo o Regulamento de Atividades Extensão:
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES EXTENSÃO
A professora Vanessa Zappa, Diretora da FACULDADE DE ENSINO
SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Regimento Interno e atendendo as disposições legais em vigor, regulamenta
as Atividades Extensão dos Cursos de Graduação.
CONSIDERANDO o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº
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13.005, de 25 de junho de 2014, para o decênio 2014-2024, que em sua meta
12, estratégia 12.7, 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;
CONSIDERANDO as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira e regulamenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e das outras providências,
aprovado pela Resolução CNE/CES nº 07, de 18 de dezembro de 2018;
RESOLVE regulamentar as diretrizes para a gestão, avaliação e registro,
das Atividades de Extensão dos Cursos de Graduação.
I - DO CONCEITO
Art. 1º. A Atividade de Extensão é a atividade que se integra à matriz
curricular em todos os termos e à organização da pesquisa, constituindo-se em
processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico,
que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior
e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. A atividade
de extensão pode ser ofertada como componente curricular Atividades de
Extensão aos alunos e também aberta à comunidade em geral.
§ 1º A Curricularização da Extensão atende às diretrizes da extensão, que
são: indissociabilidade do ensino, extensão e pesquisa; interdisciplinaridade e
interprofissionalidade; interação dialógica; impacto na formação discente;
impacto na transformação social.
§ 2º 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 aluno, nos termos desta
Resolução, e conforme normas institucionais próprias.
II - DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NOS
PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS
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Art. 2º. A Curricularização da Extensão se aplica, obrigatoriamente, a todos
os cursos de graduação da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO
INTEGRAL – FAEF.
§ 1º Para efeito do cumprimento do disposto no Plano Nacional de Educação
(PNE), as instituições devem incluir em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), os seguintes termos:
I - A concepção de extensão, que se ajuste aos princípios estabelecidos na
presente Resolução, a ser aplicado na formulação dos projetos pedagógicos dos
cursos superiores, quando necessários;
II - O planejamento e as atividades institucionais de extensão;
III - A forma de registro a ser aplicado nas instituições de ensino superior,
descrevendo as modalidades de atividades de extensão que serão desenvolvidas;
IV - As estratégias de creditação curricular e de participação dos estudantes
nas atividades de extensão;
V - A política de implantação do processo auto avaliativo da extensão, as
estratégias e os indicadores;
VI - a previsão e as estratégias de financiamento das atividades de
extensão.
§ 2º. Os Projetos Pedagógicos dos Cursos devem prever e permitir aos
estudantes a obtenção da carga horária equivalente às atividades extensionistas.
Art. 3º. As atividades de extensão devem compor 10% (dez por cento) do
total da carga horária curricular dos cursos de graduação, as quais deverão fazer
parte da matriz curricular em todos os termos.
Art. 4º. Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de graduação devem
ressaltar os valores qualitativos e quantitativos das atividades de extensão,
caracterizando-as adequadamente quanto à participação dos estudantes.
III - DOS OBJETIVOS
Art. 5º. As Atividades de Extensão na FAEF atenderão os seguintes
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objetivos:
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 das
instituições de ensino superior 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 - A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e
da pesquisa;
IX - 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
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a realidade brasileira.
IV - DAS MODALIDADES
Art. 6º. As Atividades de Extensão deverão integrar os projetos
pedagógicos dos cursos, se apresentando nas seguintes modalidades:
I - Programas;
II - Projetos;
III - Cursos e oficinas;
IV - Eventos;
V - Prestação de Serviços.
§1º As atividades de extensão curricularizadas deverão ser desenvolvidas
por meio de Programas e Projetos, em consonância ao perfil do egresso do curso
de graduação, ao qual o estudante está vinculado.
§2º Os eventos, cursos, oficinas e prestação de serviços deverão ser
realizados de forma vinculada aos programas e projetos institucionais, no intuito
de garantir o direcionamento estratégico para consolidação das bases teórico
prático-reflexivas, concebidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada
curso.
§3º As modalidades previstas no caput incluem, além dos programas e
projetos institucionais, eventualmente, também, as de natureza governamental,
por meio de convênios e parcerias.
Art. 7º. As Atividades de Extensão serão planejadas de forma que os alunos
da FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL realizem a carga
horária exigida durante toda a graduação.
Parágrafo único. As ações educativas desenvolvidas no âmbito do estágio
supervisionado e atividades complementares não poderão ser computadas
cumulativamente como atividades de extensão, assim como, as atividades de
extensão, não poderão ser computadas como atividades dos estágios e atividades
de complementares.
V - DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA (NEACO)
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Art. 8º. O Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO) é responsável
por operacionalizar os mecanismos adequados de extensão dos conhecimentos
oriundos da pesquisa para atendimento de necessidades e demandas da
sociedade, sobretudo, para contribuir à solução dos seus problemas sociais e
econômicos.
Art. 9º. Os colegiados de curso definem os cenários das atividades de
extensão, no início de cada semestre letivo. Os cenários de extensão serão
encaminhados aos NDEs dos cursos. Os NDEs elaborarão os projetos/programas
de atividades de extensão nos cenários apontados. Os coordenadores de cursos
apresentarão ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE para
homologação. Os projetos homologados serão destinados aos NDEs dos cursos,
que os encaminharão ao NEACO executar. O NEACO executará, avaliará e
remeterá os dados para o NDE para análise.
Art. 10. Compõem a estrutura do Núcleo de Extensão e Ação Comunitária:
I- Coordenação geral;
II- Sub-Coordenação: Composta pelos Coordenadores de Áreas e dos
Cursos.
Art. 11. Compete ao Núcleo de Extensão e Ação Comunitária:
I - Estabelecer um relacionamento permanente, dialógico e articulado com
a sociedade;
II - Destinar espaço físico adequado e suficiente para as atividades de
extensão nos diversos serviços e setores criados;
III - Estabelecer contatos com empresas da região objetivando parcerias e
captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de extensão;
IV - Estabelecer contatos com órgãos e instituições de financiamento de
programas de extensão, objetivando a captação de recursos;
V - Organizar e instalar um Banco de Dados Culturais, cobrindo a região de
Marília e o Estado de São Paulo, mediante o levantamento de artistas das áreas
de música, teatro, artes plásticas, literatura e artesanatos, em geral;
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VI - Instituir programação dos Departamentos que contemplem eventos
culturais, sociais, cívicos e recreativos;
VII - Oferecer cursos gratuitos para as comunidades carentes;
VII - Realizar de cursos abertos à comunidade
VIII - Ministrar Cursos de Atualização, pela Faculdade e por meio de
convênios com outras instituições congêneres;
IX - Realizar de Cursos de Extensão variados;
X - Incentivar à ação integrada com órgãos educacionais, de saúde,
jurídicos, administrativos, de comunicação, etc., para desenvolver projetos e
atividades conjuntos;
XI – Canalizar o tempo disponível de professores para prestação de serviços
à comunidade, como decorrência lógica da existência de um enorme potencial
disponível do corpo docente;
XII - Oferecer consultoria nas mais diversas áreas;
XIII - Realizar campanhas promocionais de interesse da comunidade;
XIV - Incentivar e desenvolver a participação de elementos da comunidade
interna, em atividades esportivas, torneios, competições, olimpíadas etc. abertos
à comunidade;
XV - Instalar projeto multi departamental de extensão com ação itinerante,
que se estenderá aos distritos e municípios vizinhos de Marília, utilizando-se de
conhecimento, informações e técnicas diversas, oferecendo a realização de
palestras, minicursos, demonstrações práticas, oficinas, assessoria e serviços,
mediante ações interdisciplinares itinerantes executadas in loco por professores
e alunos;
XVI - Programar ações conjuntas para atendimento às comunidades
carentes;
XVII – Criar serviços de assessoramento às escolas públicas, professores e
alunos;
XVIII - Estabelecer contatos com empresas privadas, públicas, sociedades
de economia mista, fundações, órgãos públicos estaduais e municipais e
entidades filantrópicas, em geral, objetivando convênios e parcerias;
XIX – Avaliar as atividades de extensão e seus serviços por meio de
aplicação de questionários à comunidade e aos discentes de forma a promover à
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revisão das atividades desenvolvidas.
VI - DAS ATRIBUIÇÕES NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE
EXTENSÃO CURRICULARIZADAS
Art. 12. As atividades de Extensão serão curricularizadas no âmbito dos
Curso de Graduação e serão:
I - Propostas e regulamentadas pelo Colegiado de Curso;
II - Planejadas e acompanhadas pelo NDE e Coordenador do Curso;
III - Operacionalizadas e acompanhadas pelo Núcleo de Extensão e Ação
Comunitária (NEACO) que fará revisão do cumprimento dos objetivos propostos,
gerando insumos para acompanhamento, avaliação e revisão das ações;
IV - Acompanhadas e articuladas pelo Coordenador do Curso;
V- Realizadas pelos alunos, com a supervisão e controle de frequência pelos
docentes, os quais serão monitoradas pelo NEACO, que vai sistematizar os dados
obtidos em cada atividade.
Art. 13. As atribuições no Planejamento e Execução das Atividades de
Extensão curricularizadas contarão com:
I – Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO);
II – Núcleo Docente Estruturante - NDE, do Curso;
III – Colegiado do Curso;
IV – Coordenador do Curso;
V – Docentes;
VI – Discentes;
VII – Colaboradores Internos e externos.
Art. 14. Ao Núcleo de Extensão e Ação Comunitária (NEACO) caberá:
I – Operacionalizar as Atividades de Extensão;
II -

Acompanhar e verificar o cumprimento dos objetivos propostos,

gerando insumos para avaliação e revisão das ações;
III - Avaliar a proposta, objetivo e logística dos Programas e Projetos das
Atividades de Extensão;
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IV – Elaborar e publicar o calendário de extensão semestral.
Art. 15. Ao Núcleo Docente Estruturante cabe:
I - Planejar, acompanhar, avaliar e realizar a revisão das ações de extensão
propostas, conforme as características pertinentes ao curso;
II – Avaliar e aprovar os cenários de Atividades de Extensão propostos pelos
Docentes, que foram analisadas pelo Colegiado de Curso;
III – Elaborar projetos e programas que comporão os Componentes
Curriculares de Extensão semestralmente, alinhadas com o perfil do egresso;
IV – Validar, em conjunto com o Coordenador do Curso, os documentos
comprobatórios apresentados pelo discente, ao final do curso (portfólios).
Art. 16. Ao Colegiado de Curso cabe:
I - Apresentar propostas ao NDE os cenários das atividades de Extensão;
Art. 17. Ao Coordenador de Curso cabe:
I – Acompanhar os trâmites de submissão do PPC, com as propostas de
Curricularização da Extensão, às instâncias superiores para sua apreciação;
II – Articular, junto aos docentes do curso, a oferta dos projetos e
programas

que

comporão

os

Componentes

Curriculares

de

Extensão,

semestralmente.
III - Orientar o corpo docente para a realização e registro das ações de
extensão durante o curso;
IV – Acompanhar o registro da curricularização da extensão junto ao PPC,
plano de ensino e cadastro de programas e projetos no Núcleo de Extensão
(NEACO);
V - Verificar a veracidade da documentação fornecida pelo discente e
validar, em conjunto com o NDE do Curso, os documentos comprobatórios
apresentados pelo discente (portfólios), nos casos de creditação de atividades de
extensão no componente curricular;
VI - Solicitar à Secretaria Acadêmica o registro da carga horária de
extensão exigida para Curricularização, no histórico escolar do estudante;
VII - Promover o cumprimento deste regulamento e a efetiva integralização
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da carga horária de Extensão;
VIII - Resolver, juntamente com o Colegiado do Curso, NDE, NEACO e
demais Núcleos, os casos omissos a este Regulamento.
Art. 18. Ao Docente predisposto às Atividades de Extensão cabe:
I – Elaborar pré-projetos de extensão a serem validados nos Componentes
Curriculares de Extensão pelo NDE;
II – Cumprir as obrigações de docente responsável pelas atividades de
extensão;
Art. 19. Ao discente cabe:
I – Ter ciência, em cada semestre letivo, dos programas/projetos
institucionais e do curso, publicados pelo NEACO, no site da Instituição,
vinculados aos Componentes Curriculares de Extensão;
II – Monitorar, em cada semestre letivo, o cumprimento da carga horária
dos Componentes Curriculares de Extensão que participou, a fim de que, ao
chegar ao final do curso, conclua o percentual de 10% da carga horária de
integralização da matriz curricular.
Art. 20. Os programas/projetos vinculados aos Componentes Curriculares
de Extensão podem contar com a participação de colaboradores internos e
externos na sua execução.
§ 1º Por colaborador, entendem-se funcionários da instituição e demais
membros da comunidade externa;
§ 2º Ao colaborador técnico administrativo, caberá, desenvolver, parte da
sua

carga

horária

na

execução

das

atividades/ações

previstas

no(s)

programas/projetos da Instituição;
§ 3º Ao colaborador externo, cabe a celebração do termo de trabalho
voluntário.
VII - DA AVALIAÇÃO
Art. 21. As Atividades de extensão desenvolvidas estarão sujeitas à
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contínua autoavaliação crítica, com o objetivo de alcançar o aperfeiçoamento de
suas características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a
formação do estudante, a qualificação do docente, a relação com a sociedade, a
participação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais.
Art. 22. A autoavaliação da extensão, prevista no artigo anterior, incluirá:
I - a identificação da pertinência da utilização das atividades de extensão
na creditação curricular;
II - a contribuição das atividades de extensão para o cumprimento dos
objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos Projetos Pedagógico
dos Cursos;
III - a demonstração dos resultados alcançados em relação ao público
participante.
Art. 23. Os instrumentos e indicadores utilizados na autoavaliação da
Curricularização da Extensão serão de incumbência do NDE que fará a avaliação
das atividades desenvolvidas nos projetos de extensão de acordo com as
características pertinentes ao perfil do egresso, através do instrumento para
acompanhamento, avaliação e revisão das ações de extensão; ao NEACO que
avaliará a proposta, objetivo e logística e pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA, conforme condução do processo avaliativo institucional.
Art. 24. Os Componentes Curriculares de Extensão deverão ser avaliados
regularmente quanto à frequência e aproveitamento dos discentes, de acordo
com as orientações sobre a avaliação da aprendizagem, previstas no PPC.
§ 1º. A avaliação da aprendizagem discente será vinculada à frequência e
aos

processos

desenvolvidos

pelo

discente,

expresso

nas

Diretrizes

Organizacionais e Curriculares dos Cursos Superiores de Graduação.
§ 2º. O registro da participação do aluno em Atividades Extensão será
através de formulário próprio, sendo que as evidências exigidas devem ser feitas
semestralmente, através de portfólios, administrados pelo NEACO;
§ 3o. O aluno disporá de cópia do certificado e/ou declaração assinada por
pessoa responsável pela organização ou coordenação da mesma, que ficará retida
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para o registro na Instituição, observado a disposição do parágrafo anterior;
§ 4o. Será plena a responsabilidade do aluno na entrega da participação
das Atividades Extensão por meio do formulário próprio, na plataforma indicada
pela IES, sob pena de não serem computadas as horas de atividades realizadas;
§ 5o. Para obter a devida creditação das Atividades de Extensão realizadas,
ou seja, para aprovação no Componente Curricular Atividades de Extensão exigese:
I.

Frequência mínima de 75% das atividades de extensão oferecidas;

II.

Média final do semestre 7,0 (sete), após avaliação das notas: P1,

P2, Portfólio, e Exame.
III.

Para avaliação da MÉDIA das notas bimestrais no semestre, serão

consideradas 3 notas: P1, P2 e nota do Portfólio das Atividades de Extensão do
semestre (terceira nota).
IV.

A nota mínima exigida para aprovação no Portfólio é 7,0. Sem esta

nota mínima o aluno será reprovado, mesmo que tenha notas vantajosas na P1
e na P2.
§6°. Ao final do curso, o discente deverá protocolar na Secretaria da IES,
o Portfólio de Atividades de Extensão, realizadas durante o Curso, para a devida
creditação de acordo com o calendário escolar.
VIII - DO REGISTRO DA CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO
Art.

25.

As

atividades

de

extensão

devem

ser

sistematizadas

e

acompanhadas, com o adequado assentamento, além de registradas, fomentadas
e

avaliadas

por

instâncias

administrativas

institucionais,

devidamente

estabelecidas, em regimento próprio.
Art. 26. Serão registradas todas as etapas do desenvolvimento das
atividades de extensão, compreendendo:
a) divulgação da oferta;
b) confirmação da inscrição do discente;
c) registro da realização;
d) avaliação.
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Parágrafo único: O cumprimento das horas de atividades de extensão deve
ser feito ao longo do curso.
Art. 27. As atividades de extensão devem ser adequadamente registradas
no histórico escolar dos discentes.
Art. 28. O Sistema Mentor é a plataforma institucional adotada pela FAEF
para registro, monitoramento e certificação de programas/projetos de extensão.
Art. 29. Os discentes deverão protocolar na Secretaria, ao término do
curso, o devido portfólio contendo a devida participação das Atividades Extensão,
comprovadas com formulário próprio e todas as cópias dos certificados e/ou
declarações assinadas por pessoas responsáveis, contendo as respectivas horas.
Art. 30. Os programas/projetos vinculados aos Componentes Curriculares
de

Extensão

devem

ter

sua

proposta,

desenvolvimento

e

conclusão

documentados, analisados, monitorados e devidamente registrados no Sistema
Acadêmico.
IX - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 31. Este Regulamento, aprovado pela Direção da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral- FAEF, pela Coordenadoria do Núcleo de Extensão
e Ação Comunitária, entra em vigor a partir desta data, revogadas demais
disposições em contrário.
Garça, 04 de fevereiro de 2016*
Profª. Dra. Vanessa Zappa
Diretora da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF - Garça/SP

* Atualizado em 22 de fevereiro de 2022.
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2.7.1. Política
A linha básica da política de extensão da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral é:
- inserção da instituição no contexto regional, como instrumento ativo no
processo de construção e desenvolvimento socioeconômico, político e cultural
do Estado de São Paulo;
- a integração com empresas e instituições comunitárias de produção de
conhecimento e tecnologia da região;
- o estímulo à criatividade e à originalidade e a consciência da mudança e
da necessidade de uma educação permanente.
É preciso, também, remontar aos compromissos assumidos com a região,
destacando aqueles que mais se afinam com a ação extensionista:
- contribuir para o esforço de ordenação do crescimento regional e para a
conservação ambiental;
- estimular o desenvolvimento cultural da região e de promover a difusão
cultural e o de contribuir para a melhoria da educação básica na região e melhoria
da qualidade de vida das populações.
Emergem,
institucionais

desses

relacionadas

pressupostos
à

extensão:

e

compromissos,

Política

de

Apoio

duas
às

políticas
Ações

do

Desenvolvimento Comunitário e Política de Desenvolvimento Cultural.
Para que essas políticas se expressem em programas efetivos é necessário
traçar as linhas mestras para a institucionalização da extensão e orientações à
comunidade acadêmica sobre programas, projetos e atividades de caráter
extensionista.
A Política de Apoio às Ações de Desenvolvimento Comunitário, a ser
viabilizada em programas permanentes, projetos e atividades, fundamenta-se
num diagnóstico dos problemas regionais, nas áreas de: saúde, educação,
jurídica, administrativa, tecnológica, meio ambiente, bem como nos aspectos
sócio-políticos e econômico.
Concomitante com a concepção do Projeto da Faculdade de Ensino Superior
e Formação Integral formulam-se as Políticas de Apoio ao Desenvolvimento
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Cultural, idealizando várias ações.

2.7.2. Organização, Administração e Financiamento da Extensão
A organização e a administração da Extensão é realizada pela pelo Núcleo
de Extensão e Ação Comunitária – NEACO, que está sob a coordenação de um
docente, sendo um órgão auxiliar a Diretoria, com a orientação e supervisão do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE.
A existência dessa Coordenadoria na estrutura organizacional, viabiliza os
projetos e programas, provendo as condições que concorrem para a ação
irradiadora da Faculdade.
2.7.3. Áreas de Atuação
As

principais

vertentes

da

extensão

encontram-se

numa

variada

programação da difusão cultural, na prestação de serviços, na oferta de cursos
de extensão, seminários, workshop, onda cultural, simpósios e encontros com
profissionais das áreas específicas.
A Faculdade abre as portas para que a comunidade usufrua de sua
infraestrutura, como a biblioteca, laboratórios, hospitais, brinquedoteca e outras
dependências, além de atender às solicitações diversas da comunidade, por meio
de suas organizações.
2.7.4. Metas
As metas para a consolidação da extensão são:
a)

Em relação à infraestrutura necessária:

- destinação de espaço físico adequado e suficiente para as atividades de
extensão nos diversos serviços e setores criados;
- edificação de um Centro Cultural;
- instalação de uma Praça da Cultura, denominado ‘Arboreto FAEF’;
- estabelecimento de contatos com órgãos e instituições de financiamento
de programas de extensão, objetivando a captação de recursos;
- estabelecimento de contatos com unidades públicas ou privadas da região
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objetivando parcerias e captação de recursos para o desenvolvimento de projetos
de extensão.
b) Na vertente da Difusão Cultural:
- expansão permanente das atividades extensionistas, cobrindo os
municípios da cidade de Garça e região;
- cumprimento da programação do Calendário de extensão da IES;
- organização e instalação de um Banco de Dados Culturais, cobrindo a
região de Garça e o Estado de São Paulo, mediante o levantamento de artistas
das áreas de música, teatro, artes plásticas, literatura e artesãos em geral;
levantamento

das

instituições

culturais,

artísticas

e

grupos

folclóricos;

levantamento dos equipamentos urbanos ligados às atividades culturais e
artísticas;
- realização periódica da ‘Onda Cultural da FAEF’, atividade que objetiva
realizar semestralmente um evento para apresentar aos alunos, professores e
comunidade a cultura de uma etnia, sendo a mesma representada por dança,
arte, culinária, entre outras.
c) Na vertente de cursos de extensão, seminários, workshop e demais
atividades abertas à comunidade:
- instituir programação dos Cursos que contemplem eventos culturais,
sociais, cívicos, recreativos;
- oferecimento de cursos gratuitos para as comunidades carentes;
- atualização de profissionais;
- realização de cursos abertos à comunidade;
- ministração de Cursos de Atualização, pela Faculdade e por meio de
convênios com outras instituições congêneres.
d) Na vertente de Prestação de Serviços à Comunidade:
- incentivo à ação integrada com órgãos educacionais, de saúde, jurídicos,
administrativos, de comunicação etc., para desenvolver projetos e atividades
conjuntos;
- canalização do tempo disponível de professores em regime de TI ou TP para
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prestação de serviços à comunidade, como decorrência lógica da existênciade um
enorme potencial disponível nesses professores;
- criação de um Balcão de Empregos;
- oferecimento de consultoria nas mais diversas áreas, através da FAEF Jr.;
- realização de campanhas promocionais de interesse da comunidade;
incentivo e desenvolvimento e, se possível, a participação de elementos da
comunidade interna, em atividades esportivas, torneios, competições, olimpíadas etc.
abertos à comunidade;

- instalação de projetos de extensão com ação itinerante, que se estenderá aos
distritos e municípios vizinhos de Garça, utilizando-se de conhecimento,
informações e técnicas diversas, oferecendo a realização depalestras, minicursos,
demonstrações

práticas,

oficinas,

assessoria

e

serviços, mediante ações

multidepartamentais itinerantes executadas in loco por professores e estagiários;

- programação de ações conjuntas para atendimento às comunidades carentes;
- criação de serviços de assessoramento às escolas públicas, professores e alunos,
através da Bolsa Magistério e outas atividades;
- programa ‘FAEF vai à Praça’, atividade social realizada mensalmente em
diferentes municípios do entorno de Garça, inclusive no mesmo, onde são
oferecidos serviços para a comunidade relacionados com os cursos da FAEF.
e) Na vertente das Parcerias:
-

estabelecimento

de

contatos

com

empresas

privadas,

públicas,

sociedades de economia mista, fundações, órgãos públicos estaduais e municipais
e entidades filantrópicas em geral objetivando convênios e parcerias.

2.7.5. Diretrizes
a)

Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade

É um truísmo dizer que a realidade social é complexa, mas talvez não o
seja argumentar que qualquer intervenção ou ação destinada a alterá-la deve
levar em conta essa complexidade sob pena de se tornar estéril ou ineficiente.
Por muitas décadas, as tecnologias de intervenção social têm oscilado entre
visões holísticas, destinadas a apreender a complexidade do todo, mas
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condenadas a ser generalistas, e visões especializadas, destinadas a tratar
especificidades, mas caracterizadas pelo parcelamento do todo.
A diretriz de Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade para as ações
extensionistas busca superar

essa

dicotomia,

combinando especialização e

consideração da complexidade inerente às comunidades, setores e grupos
sociais, com os quais se desenvolvem as ações de extensão, ou aos próprios
objetivos e objetos dessas ações. O suposto dessa diretriz é que a combinação
de especialização e visão holística pode ser materializada pela interação de
modelos, conceitos e metodologias oriundos de várias disciplinas e áreas do
conhecimento,

assim

como

pela

construção

de

alianças

intersetoriais,

interorganizacionais e interprofissionais. Dessa maneira, espera- se imprimir às
ações de

extensão da IES a consistência teórica e operacional de que sua

efetividade depende.
b) Indissociabilidade Ensino – Pesquisa - Extensão
A

diretriz

indissociabilidade

Ensino-Pesquisa-Extensão

reafirma

a

Extensão Universitária como processo acadêmico. Nessa perspectiva, o suposto
é que as ações de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas
ao processo de formação de pessoas e de geração de conhecimento.
No que se refere à relação extensão e ensino, a diretriz deindissociabilidade
coloca o estudante como protagonista de sua formação técnica, processo de
obtenção de competências necessárias à atuação profissional, e de sua formação
cidadã, processo que lhe permite reconhecer-se como agente de garantia de
direitos e deveres e de transformação social. Essa visão do estudante como
protagonista de sua formação técnica e cidadã deve ser estendida, na ação de
extensão universitária, a todos envolvidos; por exemplo, alunos, professores,
técnico administrativos, pessoas das comunidades, estudantes de outras
faculdades e do ensino médio.
Dessa maneira, emerge um novo conceito de ‘sala de aula’, que não mais
se limita ao espaço físico tradicional de ensino-aprendizagem. ‘Sala de aula’ são
todos os espaços, dentro e fora da instituição de ensino superior, emque
se apreende e se (re)constrói o processo histórico-social em suas múltiplas
determinações e facetas.
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O eixo pedagógico clássico ‘estudante-professor’ é substituído pelo eixo
‘estudante – professor - comunidade’. O estudante, assim como a comunidade
com a qual se desenvolve a ação de extensão, deixa de ser mero receptáculo
de um conhecimento validado pelo professor para se tornar participante do
processo. Dessa forma, ele se torna também o tutor, o pedagogo e o orientador.
Assim,

no

âmbito

da

relação

entre

pesquisa

e

ensino,

a

diretriz

indissocibialidade ensino – pesquisa - extensão inaugura possibilidades
importantes na trajetória acadêmica do estudante e do professor.
Na relação entre extensão e pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades
de articulação entre a instituição de ensino superior e a sociedade. Visando à
produção de conhecimento, a extensão universitária sustenta-se principalmente
em metodologias participativas, no formato investigação-ação (ou pesquisaação), que priorizam métodos de análise inovadores, aparticipação dos atores
sociais e o diálogo. Apenas ações extensionistas com esses formatos permitem
aos atores nelas envolvidos a apreensão de saberes e práticas ainda não
sistematizados e a aproximação aos valores e princípios que orientam as
comunidades. Para que esses atores possam contribuir paraa transformação
social em direção à justiça, solidariedade e democracia é preciso que eles tenham
clareza dos problemas sociais sobre os quais pretendem atuar, do sentido e dos
fins dessa atuação, do ‘arsenal’ analítico, teórico e conceitual a ser utilizado,
das atividades a serem desenvolvidos e, por fim, da metodologia de avaliação
dos resultados (ou produtos) da ação e, sempre que possível, de seus impactos
sociais.

3. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FAEF
3.1. CURSOS DE GRADUAÇÃO
3.1.1. Cursos que estão inseridos no planejamento da IES, para futura
solicitação de autorização.
- Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas
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3.2. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
3.2.1. Cursos que estão inseridos no planejamento da IES, para futura
implantação:
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF – FAEFpretende
instalar ao longo destes anos, cursos de pós-graduação “Lato Sensu” na
modalidade presencial, como forma de continuidade de formação profissional
especializada para os cursos que são ministrados pela FAEF, que futuramente
estará formando profissionais para o mercado de trabalho, sendo estes:
➔ Especialização em Cirurgia de Pequenos Animais
➔ Especialização em Gestalt Terapia
➔ Especialização em Recursos Humanos e Negócios
➔ Especialização em Direito Civil e Processual Civil
➔ Especialização Multiprofissional em Saúde Publica
➔ Especialização em Gestão e Supervisão Escolar
➔ Especialização em Saúde Pública Veterinária
➔ Especialização em Agricultura de Precisão
➔ Especialização em Psicologia Hospitalar
➔ Especialização em Psicologia Social e Práticas Profissionais Contemporâneas
➔ Especialização em Gestão Sustentável em Educação Ambiental
➔ Especialização em Educação Especial e Inclusão Escolar
➔ Especialização em Direito Penal e Processual Penal
3.3. CURSOS DE EXTENSÃO
É objetivo da FAEF ampliar seu foco acadêmico através também de Cursos
de Extensão, apoiados na Política e no Programa de Extensão da IES, buscando
contribuir com a formação ainda mais sólida dos alunos egressos e de
profissionais da cidade e da região.

3.4. OBJETIVOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA
FAEF - METAS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E SUA
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CORRELAÇÃO COM O PLANO DE AÇÃO E O CRONOGRAMA AO LONGO DA
VIGÊNCIA DO PDI
Os objetivos estabelecidos – metas de desenvolvimento institucional - para
o quinquênio 2018-2023 estão aqui definidos por áreas de atuação da Faculdade,
estabelecidas pelo Conselho Superior, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e pelos Colegiados de Curso. Tais objetivos definem padrões de
excelência para o desenho e implementação de planos operacionaise da escola
como um todo que, associadas ao orçamento, formam a base para arenovação e
crescimento da instituição.
Paralelamente à sua atividade de ensino e formação, a Faculdade tem, por
meta geral, a implementação de estudos e pesquisas relativas aos mais diversos
ramos de conhecimento científico e técnico. Outro aspecto, digno de destaque, é
a prestação de serviços à comunidade, mediante a colaboração com empresas
privadas e com entidades públicas. A preservação de intercâmbio cultural e
técnico com os centros científicos e universitários do país é outro traço no campo
de atuação da Faculdade.
Assim, são metas do Plano de Desenvolvimento Institucional e dos cursos
oferecidos:
- Contribuir para o desenvolvimento sociocultural, e econômico da região de
Garça, do estado de São Paulo e do Brasil;
- Formar mentes críticas capazes de transformar a realidade, buscando a justiça
social;
- Colocar à disposição da sociedade profissionais capazes de pesquisar e criar
alternativas científicas para as questões pertinentes às respectivas áreas de
formação.
3.5. QUANTO A GRADUAÇÃO, ESTABELECEM-SE COMO METAS A SEREM
ATINGIDAS NO PRÓXIMO QUINQUÊNIO 2018 – 2023
- Ampliar o acesso aos cursos de graduação;
- Aperfeiçoar o processo de planejamento acadêmico;
- Aperfeiçoar o processo seletivo;
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- Apoiar a melhoria da qualidade do ensino de graduação;
- Aprimorar as Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente;
- Aprimorar o processo de auto avaliação da IES;
-

Atualizar

constantemente

ementários

e

bibliografias

dos

cursos

oferecidos;
- Atualizar o Acervo Bibliográfico em número e títulos sempre que
necessário;
- Criar alternativas de inclusão social;
- Incrementar os processos de informação acadêmica;
- Manter o número de Mestres e Doutores que atuam na graduação em mais
de 75% do corpo docente até 2023;
- Oferecer, em parceria com os Núcleos de Ensino, Pesquisa e Extensão, no
mínimo, duas atividades de atualização e formação continuada em serviço
semestralmente para os docentes da FAEF, com inicio em 2018;
- Otimizar o sistema de informações acadêmicas;
- Qualificar os recursos humanos que atuam na graduação;
- Reformular as matrizes curriculares dos cursos de graduação sempre que
for necessária sua adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais, ao mercado e
atuais apelos sociais.
3.6. METAS INSTITUCIONAIS ESTABELECIDAS PARA O PLANO
QUINQUENAL DE PESQUISA – INICIAÇÃO CIENTIFICA E PÓSGRADUAÇÃO DA FAEF

- Aprimorar o processo de auto avaliação da IES;
- Aprimorar o sistema de gerenciamento dos cursos de pós-graduação latosensu, incorporando novos dados e informações;
- Aprimorar o sistema informatizado dos dados acadêmicos da pósgraduação;
- Aumentar o envolvimento de discentes em projetos de pesquisa;
- Aumentar o oferecimento de cursos de Pós-graduação em nível de
especialização na área das ciências humanas e sociais aplicadas;
- Buscar maior captação de recursos de financiamento à pesquisa;
- Criar grupos interdisciplinares de ensino e pesquisa em torno de temas
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abrangentes e atuais;
- Diagnosticar e caracterizar o perfil de infraestrutura para a pesquisa, até
2021;
- Realizar projetos de pesquisa, para assim estimular o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, que contribuam com a IES e comunidade onde
está inserida.
3.7. METAS INSTITUICIONAIS ESTABELECIDAS PARA
QUINQUENAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO DA FAEF

O

PLANO

Quanto às atividades de extensão, pretende-se:
- Ampliar em 50%, anualmente, a oferta de cursos de extensão conforme a
demanda regional;
- Consolidar grupos artísticos ou núcleos de criação, bem como festivais e
mostras de arte, com apoio para o surgimento de novas proposições nesse sentido
(2018-2023);
- Manter um Setor de Atendimento e Informações à Comunidade;
-

Manter

um

Programa

Permanente

de

atividades

de

extensão

à

comunidade;
- Promover, pelo menos uma ação de extensão semestral dirigida aopessoal
técnico-administrativo da FAEF (2018 - 2023);
- Propor, a partir do mapeamento das atividades de extensão da FAEF
segundo áreas temáticas e linhas programáticas, a articulação de projetosisolados
em programas interdisciplinares, a partir de 2019.
- Realizar, pelo menos dois eventos semestrais sobre áreas temáticas de
extensão, a partir de 2018.
4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA FAEF

Quanto a organização didático-pedagógica da instituição, para alcançar a
excelência no ensino da graduação, prioriza-se a constante atualização dos
projetos pedagógicos dos cursos, através da reformulação e atualização curricular
e atualização dos conteúdos programáticos. Tomam-se comoparâmetros para as
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atualizações os resultados dos processos de avaliação das disciplinas, decorrente
dos Programas de Avaliação Externas e as Diretrizes Curriculares Nacionais
emanadas do Ministério da Educação e Cultura.
Além de avaliar as habilidades e competências solicitadas socialmente, a
atualização leva em conta que os profissionais egressos dos cursos de graduação
da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral devem ser capazes de
assumir posições de liderança em seu meio e de absorver rapidamente novos
conceitos das respectivas áreas de atuação, tornando-se reconhecidamente
indivíduos com alto nível de educação superior no sentido, mais nobre do termo.
Tal educação, ministrada por meio de cursos de graduação e pósgraduação, pauta-se pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a
pesquisa e a extensão, os quais também não podem estar dissociados da
regionalidade, da comunicação dialógica e da qualidade do fazer educativo que,
na FAEF, se concretiza pelo(a): aprendizagem baseada em problemas; interação
entre teoria e prática profissional; atualização constante dos projetospedagógicos
de curso; qualificação dos docentes; uso sistemático da biblioteca e dos
laboratórios gerais e específicos; incorporação da tecnologia no processo de
formação.
4.1. OFERTA DE CURSOS E PROGRAMAS
As ofertas educacionais da FAEF estão respaldadas a partir dapromulgação
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN,
Lei nº. 9.394/96 e, em 1997, através do Decreto nº 2.208/97 e Portaria MEC nº
646/97, que regulamenta a implantação do disposto no § 2º do artigo 36 e artigos
39 a 42 da referida LDB, os quais tratam da Educação Superior.
Diante das exigências da nova LDBEN e documentos estruturados pelo
Ministério da Educação - MEC e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, os projetos pedagógicos dos cursos são construídos e
reconstruídos constantemente, um para cada curso de graduação e de pósgraduação.
Vários aspectos se reforçam mutuamente no sentido de promover a
qualidade da oferta institucional como um todo, visando oferecer com
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compromisso, qualidade e eficácia os cursos e programas.
4.2. CURSOS DE GRADUAÇÃO
4.2.1. Cursos de Graduação oferecidos pela FAEF

CURSO

MODALIDAD
E

PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃ
O

AGRONOMIA

BACHARELAD
O

DIREITO

BACHARELAD
O

ENFERMAGEM

BACHARELAD
O

ENGENHAR
IA
FLORESTAL

BACHARELAD
O

Nº 97.823
de12/06/198
9
, Pub.
13/06/19
89
Nº 3.207
de
21/11/20
02,
Pub.
22/11/2002
Nº. 583
de
17/08/20
15,
Pub. Em
18/08/2015.
Nº. 97.823
de
12/12/1989
,
Pub.
13/06/1989.
Nº 429 de
03/02/20
22
Pub.
04
/02/2022
Nº 1973
de 30/12/
2021
Pub.
30/12/
2021
Nº. 679
de
24/05/20
00,
Pub.
26/05/2000.

FARMÁCIA

BACHARELAD
O

MARKETIN
G

TECNÓLOGO

MEDICINA
VETERINÁR
IA

BACHARELAD
O

PORTARIA DE
RECONHECIMEN
TO

VAGAS
OFERTAD
AS

Nº1.056 de
25/09/1997,
Pub.
26/09/1997

100

Nº. 302. De
27/12/2012,
Pub.E,
31/12/2012

60

**

Nº. 959 de
06/07/2000,
Pub.07/07/20
00

50

**

80

**

50

Nº.3.880 de
24/11/2004,
Pub.
26/11/2004.

150
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PEDAGOGIA

LICENCIATUR
A

Nº 780 de
14/05/19
99,
Pub.
18/05/1999.

PSICOLOGIA

BACHARELAD
O

Nº 1.715
de
01/08/20
01,
Pub.
06/08/2001.

Nº. 33 de 22 de
maio de
2006,Pub.
Em
24/05/2006
.
Nº. 343 de
23/04/2007,
Pub.
24/04/2007.

50

80

4.3. CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
4.3.1. Cursos Oferecidos pela FAEF
- Agricultura de Precisão
- Cultivo em Ambiente Protegido
4.4. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
A preocupação das propostas pedagógicas com o desenvolvimento do
raciocínio dos futuros universitários que serão matriculados nos cursos da FAEF,
através de atividades regulares e de atividades extracurriculares, prioriza a
visão da eficácia social dos conteúdos estudados. Assim, o estudante aprende a
pensar sobre a área de sua formação também como ferramenta de construção do
controle e direção social. Consequentemente, o aluno, desenvolvendo um
raciocínio voltado à sua área de atuação profissional, que observe as
complexidades

econômicas,

sociais,

políticas,

culturais,

ambientais

e

demográficas do Brasil, saberá lidar com as mudanças nos procedimentos, de
acordo com seu curso, nas diversas áreas do saber, sendo, inclusive um agente
propulsor dessas mesmas mudanças.
Por tudo que foi aduzido, os cursos da FAEF formarão e habilitarão os
profissionais com conhecimentos que lhes permitam visualizar a profissão em
toda sua amplitude, objetivando desenvolver atividades orientadas para soluções
dos problemas em diversas áreas de atuação, além de assumir compromisso
social como agente propulsor em diversas áreas públicas do país. Manter-se
atualizado tecnicamente, atento às Diretrizes da Política Governamental,
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mercado de trabalho, integração e globalização da economia,no que se refere
às diversas áreas de atuação, serão relevantes nos futuros cursos a serem
autorizados.
Ter consciência da importância da profissão e sua utilização como
instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, assim como conhecer e
observar, no exercício profissional, os princípios estabelecidos pelo código de ética
profissional,

de

cada

curso

superior,

são

preceitos

fundamentais

aqui

buscados.
Caberá à FAEF ensinar a raciocinar, a dominar esses conhecimentos e a
colocá-los em prática, formando um bom profissional, mas também alguém que
possa aproveitar plenamente a vida, apreciando as artes, a música, sendo capaz
de enxergar os dois ou mais lados de uma questão.

4.4.1. PLANO PARA ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
O Plano para atendimento às Diretrizes Pedagógicas da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral - FAEF, destaca os aspectos relativos às esferas de
ensino, pesquisa e extensão, de acordo com os Regimentos e Regulamentos
Específicos de cada esfera das atividades acadêmicas,

dos Núcleos da IES e

Portarias. Os documentos institucionais são publicados no site www.faef.br e
também ser consultados no formato impressos na Biblioteca da IES.
A IES conta com Regulamento Institucional de Atividades Complementares,
Regulamento Institucional de Estágio Supervisionado, Manual do Aluno, Registro
Acadêmico, Programa de Atendimento aos Discentes, Políticas de Qualificação
Continuada, Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos, Projeto
Pedagógico dos Cursos em consonância com o PDI e as Diretrizes Pedagógicas,
Regulamentos dos Núcleos, Regulamento da Biblioteca, Regulamento de
Monitoria entre outros.
Estes documentos estabelecem e normatizam os critérios gerais para a
definição do perfil do egresso, objetivos do curso, definição de matrizes
curriculares, processo de avaliação do processo de ensino e aprendizagem,
integralização

dos

cursos,

prática

profissional,

estágios

supervisionados,

atividades complementares e planejamento do ensino na IES.
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4.5. FLEXIBILIDADE DO CURRÍCULO
A matriz curricular é o espaço onde o conhecimento é sistematizado e
organizado, de forma ágil e flexível, de forma a reduzir os limites entre o mundo
do ensino e do trabalho. Essa construção deve atender aos princípios da
flexibilidade, integração e autonomia do aluno no seu processo de aprendizagem.
Os currículos propostos contemplam um conjunto de componentes
curriculares obrigatórios, englobando os conteúdos centrais para a formação; os
componentes curriculares complementares gerais, relacionados à formação geral,
assim como os componentes opcionais e os de aprofundamento. Estes últimos
possibilitam maior participação do aluno na definição da sua formação, de acordo
com sua área de interesse, respeitando, desta forma, o "princípio da flexibilidade".
As Diretrizes Curriculares Nacionais são referências na organização dos
programas de formação, o que permite flexibilidade e priorização das áreas de
conhecimento de acordo com as concepções e objetivos de cada curso. Para a
elaboração das matrizes curriculares são estabelecidos eixos articuladores, em
torno dos quais se articulam as dimensões a serem contempladas na formação
profissional e direcionam o tipo de atividade de ensino e de aprendizagem que
materializam os cursos.
Assim, as Matrizes Curriculares tem como base os diversos processos
relacionados com a formação profissional, cultural e humanística dos alunos,
que se organizam a partir de eixos e núcleos, reunindo conteúdos ou
conhecimentos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, podendo desta
maneira proporcionar a flexibilidade dos componentes curriculares do currículo a
ser integralizado pelo aluno.
Ainda quanto à flexibilidade dos componentes curriculares – componentes
articuladores por meio dos quais se organiza a matriz curricular, buscando
garantir sua unidade teórico-prática existe junto à organização didáticopedagógica a preocupação em oferecer além das disciplinas pertencentes ao
núcleo comum, disciplinas optativas, eletivas, tópicos especiais e disciplinas
práticas e profissionalizantes, atividades complementares e de extensão e o
Estágio Supervisionado.
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As atividades de extensão tem sido elementos importantes na contribuição
para implantação de concepções novas de flexibilização curricular. Osprogramas
de

extensão

privilegiam

os

de

ação

interdisciplinar,

que

reúnam áreas

diferentes em torno de objetivos comuns.
A interligação que ocorre entre ensino, pesquisa e extensão resulta da
superação da visão dicotômica limitada que supõe o ensino de qualidade sem
pesquisa e a pesquisa de qualidade apartada do ensino, como situação de
integralização dos cursos, através de seus Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação.
Toma-se, portanto, a flexibilidade curricular como princípio fundamental,
uma vez que possibilita aos alunos construírem o seu percurso curricular;contudo,
não é princípio fácil de ser implementado, as estratégias consideradas para
garanti-lo, como a: oferta de componentes curriculares complementares de
formação geral, específica e de aprofundamento, assim como o aproveitamento
de atividades extracurriculares.
4.6. TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO DOS CURSOS
A integralização dos cursos é realizada de acordo com os dispostos nas
Diretrizes Curriculares Nacionais Específicas de cada curso e na Resolução
CNE/CES nº 01/1999, Resolução CNE/CES nº 02/2007, Parecer CNE/CES Nº
08/2007, Resolução CNE/CP nº02/2002, Portaria Normativa MEC nº 10/2006 e
Resolução CNE/CES n° 01/2007. E, a duração da hora-aula, baseia-se nodisposto
na Resolução CNE/CES nº03/2007 e no Parecer CNE/CES nº 261/2006.
Os Projetos Pedagógicos dos Cursos têm incorporado práticas que buscam
a interdisciplinaridade, flexibilidade e a contextualização, seja utilizando novas
ferramentas em sala de aula, sejam incorporando visitas técnicas ao processo
de aprendizagem, ou mesmo pelo desenvolvimento de projetos integradores,
cujos resultados indubitavelmente confirmam o incremento do desempenho
discente, a satisfação docente e a realização da missão institucional.
Respeitando a pluralidade de discursos e práticas pedagógicas existentes,
os referenciais propostos a seguir têm por objetivo fazer a FAEF avançar, de
modo articulado, na realização das atividades relacionadas à Educação Superior.
Para esta tarefa, a IES assume como sendo estratégico substituir o
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paradigma da disciplinaridade, que antes conduzia o padrão de ensino e de
aprendizagem

na

educação

superior,

pelo

de

interdisciplinaridade

e

transdisciplinaridade.
Através do enfoque interdisciplinar, promove-se a superação da visão
restrita de mundo e a compreensão da complexidade da realidade, pois este
pressupõe uma atitude de abertura não preconceituosa onde todo oconhecimento
é igualmente importante.
A prática da transdisciplinaridade, no contexto da sala de aula, implica na
vivência do espírito de parceria e de integração entre teoria e prática, conteúdo
e realidade, objetividade e subjetividade, ensino e avaliação, meios e fins,
tempo e espaço, professor e aluno, reflexão e ação, dentre muitos dos múltiplos
fatores integradores da organização didático-pedagógica.
Para que se atinjam estes objetivos, torna-se necessária a configuração
de estruturas curriculares sempre mais flexíveis e integradoras para os diferentes
programas de ensino.
Elas despontam como elementos indispensáveis para atender tanto às
demandas da sociedade moderna, quanto àquelas que se direcionam a uma
dimensão criativa para a existência humana.
4.7. PLANEJAMENTO CURRICULAR E DE ENSINO
É uma tarefa multidisciplinar feita tanto na instalação de um novo curso
como durante os períodos letivos, tendo em vista possíveis alterações que
favoreçam, ao máximo, atingir os fins da educação. É feito constantementepelos
órgãos colegiados da Faculdade e trazidos à discussão nas reuniõesregimentais
definidas no calendário escolar.
Abaixo observa-se o fluxograma do planejamento de ensino da FAEF:
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4.8. INCORPORAÇÃO DE AVANÇOS TECNOLÓGICOS
Frente ao advento de tantas tecnologias, cada vez mais abrangentes e
inovadoras, os novos mecanismos de informação e de comunicação tem imposto
novas formas de relacionamento e pensamento, em todos os segmentos da vida
do ser humano, principalmente no ambiente escolar.
Entretanto não se pode desvalorizar o ser humano como o grande acionador
da aprendizagem: o docente com seu conhecimento, com sua forma de
relacionamento e agente motivador da aprendizagem sabemos ser insubstituível.
Se este não estiver consciente de sua importância e responsabilidade no
processo, as novas tecnologias podem, ao invés de incrementar e facilitar o
processo de ensino e de aprendizagem, prejudicá-los.
Desta maneira, ciente dos usos e abusos das tecnologias, a FAEF segue
uma metodologia de ensino que privilegia o docente que usa as tecnologias e a
informática como ferramentas de apoio, necessárias e estimulantes, mas não
indispensáveis, utilizadas como ferramentas de mediação, facilitadoras dos
processos operacionais e de ensino aprendizagem.
Para a utilização destas como ferramentas de mediação e facilitadoras da
aprendizagem, a FAEF conta com toda infraestrutura adequada necessária.Dispõe
de Laboratório de Informática, com vários softwares instalados à disposição dos
cursos. Além disso, o acesso à internet é disponibilizado em todo ambiente
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institucional para o desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Além da informatização na IES, equipamentos de projeção (data-show)
estão disponíveis para dinamizar as aulas e capacitações, além de TV plasma com
acesso à internet para realização das atividades. É disponibilizado aos docentes
um e-mail do setor responsável para reserva dos equipamentos que planeja
utilizar, de forma que quando este chega para realizar suas atividadesde ensino,
o laboratório de informática já está reservado, e/ou os equipamentos estão
disponibilizados e organizados contribuindo para o sucesso da aula. Nas salas de
aula estão instalados equipamentos e recursos tecnológicos que dão suporte as
atividades de ensino. O Salão Nobre está equipado com recursos áudio, vídeo e
amplificação de som, equipamentos para filmagens, tendo em vista a realização
de eventos científicos, culturais e extensionistas.
A FAEF utiliza o software WISE WAE, que contribui nas atividades de gestão
acadêmica. Este permite o envio de mensagens entre alunos e professores, o
protocolo de material didático, o controle de notas e faltas, a programação de
aulas e conteúdos, o acompanhamento da situação financeira do aluno, entre
outros serviços. Este software se estende também à secretaria,o que permite a
sistematização de todas as informações decorrentes da rotina acadêmica. Na
biblioteca, também todos os registros de compra, empréstimo e retorno de obras
são sistematizados. No financeiro o software permite a emissão de boletos para
que o aluno possa quitar seus compromissos financeiros. O professor poderá
efetuar o registro do diário pelo sistema, disponibilizar material, enviar e receber
mensagens dos alunos, cadastrar plano de ensino e cronograma de aulas, dentre
outras.

Todos

os

materiais

referentes

aos

conteúdos

das

aulas

são

disponibilizados aos alunos com antecedência às aulas para que os alunos
conheçam o assunto a ser estudado antes das aulas acontecerem e possam dessa
forma participar, interagir, expressar melhor o que sabem e consequentemente,
aprender de maneira efetiva e significativa através da plataforma Moodle.
A IES dispõe de acesso a rede WI-FI disponível livremente aos alunos, na
maioria dos espaços da Instituição. Possui também um site (www.faef.br) onde
se

encontram

dentre

outras

funcionalidades,

as

seguintes

informações:

programação de atividades acadêmicas, o calendário acadêmico, o manual do
aluno e dos professores conforme previsto no artigo 47 da LDB, a matrizcurricular
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dos cursos, o regimento interno da IES, os Projetos Pedagógicos dos Cursos, o
Plano de Desenvolvimento Institucional, os Relatórios Parciais e Finais da
Autoavaliação Institucional, informações relativas a vagas de emprego, provas,
gabaritos e resultados do ENADE, além de outras informações relativas ao
histórico e campo de atuação da instituição e demais informações exigidas pelo
artigo 32 da Portaria Normativa 40/2007.
Em função do advento das redes sociais a faculdade possui também uma
página no facebook e um endereço de e-mail destinado a comunicação em nível
interno e externo, além de um link para captação de novos talentos denominado
Trabalhe conosco. Outras funcionalidades proporcionadas pela informática e pela
internet são a realização da Autoavaliação Institucional (CPA), avaliação de
desempenho do aluno, das turmas separadas por disciplinas e da avaliação de
desempenho docente, através de formulário on-line. Cada setor do administrativo
possui seu próprio e-mail institucional o que facilita o direcionamento das
informações. No quadro de colaboradores da IES tem-se ainda a figura de um
técnico em informática, cuja função é exclusiva para a manutenção das
Tecnologias da Informação da IES, atuando na instituição com vínculo CLT.
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Busca-se, desta maneira, a qualidade total de todas as atividades, desde o
seu planejamento, dos materiais de apoio, dos instrumentos de avaliação, até aos
procedimentos administrativos, dos mais complexos aos mais elementares.
Procurar-se formar profissionais aptos a interpretar a realidade e enfrentar o
desconhecido. A busca é em pesquisar e experimentar novas ideias, que visem
constante melhoria das condições de trabalho e do aprimoramento do processo
educacional.
Desta forma, através de práticas pedagógicas inovadoras, a educação por
conteúdos começa a ceder significativo espaço à educação por competência.
Entende-se

por

constantemente

competência
através

das

profissional,
atividades

de

a

formação

aproveitada

ensino-pesquisa-extensão

e

especialmente das Atividades Complementares, na qual está destacada: a
capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz
de atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento
tecnológico.
Sabe-se que para que isso aconteça, faz-se necessário um ambiente
favorável, em que se evidencie a interação dos educadores, a respeitosa acolhida
ao aluno, o clima de estudo, o interesse pela ciência e a adequação dosambientes
físicos.
5. PERFIL DO CORPO DOCENTE
Os docentes são contratados em regime de contratação integral e parcial
para as atividades de ensino, pesquisa e extensão junto à Instituição. Osdocentes
contratados, quanto à titulação, estão distribuídos segundo titulação em
doutores, mestres e especialistas.
A FAEF entende que tanto a titulação quanto a experiência profissional é que
define a qualidade do ensino oferecido com excelente qualidade, pois os docentes
são os maiores responsáveis pelos processos de ensino e de aprendizagem, além
das atividades ligadas à pesquisa e à extensão. Assim, buscar-se-á manter um
corpo

docente

com

doutores,

mestres

e

especialistas,

especificações vigentes e oferecer suporte necessário

atendendo

às

para cumprir com sua
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missão institucional. Todos apresentam experiência da Docência no Ensino
Superior e profissional significativas.
A FAEF segue os seguintes critérios de seleção e contratação dos docentes:
todo professor, para ser contratado, tem que ter experiência acadêmica no ensino
superior ou experiência profissional e no mínimo possuir o título de Especialista.

5.1. REGIME DE TRABALHO
Todos os docentes da FAEF serão contratados em Regime Parcial ou Integral.
As contratações dos docentes da FAEF são regidas pela C.L.T., obedecendo às
normas constantes no dissídio coletivo.
Os Docentes da FAEF ficam sujeitos a um dos seguintes regimes de trabalho:
I - Regime de Tempo Contínuo Integral – RTCI: O regime de trabalho
docente em tempo integral compreende a prestação de 40 (quarenta horas
semanais) de trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de, pelo
menos,

20

(vinte

horas)

semanais

para

estudos,

pesquisa,

extensão,

planejamento, gestão e avaliação;
II - Regime de Tempo Contínuo Parcial – RTCP: Com carga horária entre 12
e 40 horas de trabalho, sendo para este regime fixada a limitação máxima em
75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total com horas/aula e 25% em
atividade

extra

aulas

relacionadas

aos

estudos,

pesquisa,

extensão,

planejamento, gestão e avaliação.
As atividades de magistério, próprias do corpo docente no ensino superior
são definidas como:
I - Atividades de Aulas: as aulas curriculares ministradas nos cursos de
graduação, extensão ou de pós-graduação;
II – Atividades Extra Aulas: aquelas desenvolvidas na área da pesquisa ou
extensão, da iniciação científica ou concernente à: produção, ampliação, revisão
ou aprofundamento do conhecimento, as de coordenação e administração
acadêmica ou escolar, além das de orientação e supervisão de estágios ou
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atividades complementares específicas para melhoria do aprendizado discente.

5.2. PLANO DE CARREIRA DA FAEF
As políticas de carreira e de capacitação docente estão contidas no Plano de
Carreira Docente da Sociedade Cultural e Educacional de Garça Mantenedora da
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF representadapelos
seus mantenedores.
5.2.1. Plano de Carreira Docente

FAEF - PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS CORPO DOCENTE
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 461, da Consolidação das Leis do
Trabalho, fica instituído o presente PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, que passará a ser
denominado como PCS-FAEF, destinado ao corpo docente da Instituição de Ensino
Superior SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA,
doravante denominada FAEF e de suas filiais.
Art. 2° - Estão abrangidos por este PCS-FAEF, os docentes, contratados como
empregados, no regime celetista da SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE
GARÇA S/S LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 54.715.693/0001-28, com sede
estabelecida na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 420, estrada de
acesso à Garça/SP, km 01, CEP 17.400-000, Caixa Postal nº 61, na cidade de Garça,
Estado de São Paulo, e de suas filiais, desde que preenchidas as condições aqui
estabelecidas.
Art. 3° - O PCS-FAEF, em observância ao disposto na Constituição Federal, tem por
princípios básicos, assegurar aos seus integrantes: qualificação, formação e valorização
profissional, através do cumprimento dos seguintes objetivos:
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I – remuneração compatível com a dignidade, peculiaridades, importância e
qualificações necessárias para o desempenho de cada cargo, sendo respeitado o
equilíbrio orçamentário da empresa;
II – estímulo à qualidade do trabalho desempenhado;
III – admissão mediante aprovação em seleção;
IV – formação e aperfeiçoamento profissionais continuados;
V – piso profissional compatível com a valoração do cargo;
VI – movimentação funcional mediante promoções e progressões, de acordo com os
processos definidos no presente Plano de Cargos e Salários
Art. 4° - O PCS-FAEF do CORPO DOCENTE está estruturado por cargos e níveis,
conforme quadros abaixo:
QUADRO CORPO DOCENTE
CARGO
Graduado
Prof. Especialista
Prof. Mestre
Prof. Doutor

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

Nível 1
Nível 1
Nível 1

Nível 2
Nível 2
Nível 2

Nível 3
Nível 3
Nível 3

QUADRO CORPO DOCENTE INGRESSANTE
CARGO
Prof.
Adjunto
Especialista
Prof.
Adjunto
Mestre
Prof.
Adjunto
Doutor

NIVEL I
Nível 1

NIVEL II
Nível 2

NIVEL III
Nível 3

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Art. 5° - Os cargos do QUADRO DO CORPO DOCENTE e QUADRO DO CORPO
DOCENTE INGRESSANTE serão exercidos por profissionais qualificados, com a
formação e titulação profissional específica, em conformidade com as exigências de
cada um dos cargos e área de atuação, conforme requisitos estabelecidos no Regimento
Interno da IES e do Projeto Pedagógico dos Cursos.
Art. 6º - As carreiras estão estruturadas, através de cargos obedecendo a titulação do
professor, por ocasião de sua admissão na IES ou enquadramento no presente PCS.
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Parágrafo único – Cada cargo está subdividido em 03 (três) níveis, com ascensão
horizontal do nível I ao nível III, de acordo com os requisitos exigidos para cada nível.
Art.7º - O ingresso em cada cargo está condicionado a avaliação da titulação requerida
para ocupar o cargo, bem como na aprovação em processo seletivo a ser realizada para
o preenchimento da vaga, com a observância do disposto no artigo 5º do PCS-FAEF.
Art. 8º – A remuneração do QUADRO DO CORPO DOCENTE é composta por cargos e
níveis, conforme tabela remuneratória, abaixo descrita, que será aplicada a partir de
janeiro/2022:
QUADRO REMUNERATÓRIO DO CORPO DOCENTE
CARGO
Graduado
Prof. Especialista
Prof. Mestre
Prof. Doutor

NIVEL I
R$17,78
R$33,42
R$44,98
R$60,35

NIVEL II

NIVEL III

R$35,63
R$48,63
R$64,69

R$37,84
R$52,29
R$69,02

QUADRO REMUNERATÓRIO DO CORPO DOCENTE INGRESSANTE
CARGO
Prof.
Adjunto
Especialista
Prof.
Adjunto
Mestre
Prof.
Adjunto
Doutor

NIVEL I
R$ 25,60

NIVEL II
R$26,88

NIVEL III
R$28,22

R$38,43

R$40,35

R$42,36

R$51,22

R$53,78

R$56,47

Parágrafo único – Os valores da hora/aula, aplicados aos cargos ocupados pelos
docentes, sofrerão reajuste de acordo com a legislação vigente ou Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho.
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO
Art. 9º – A Promoção vertical é a elevação do professor de um cargo a outro de nível
mais

elevado,

em

razão

da

obtenção

da

titulação

de

mestre

ou

doutor,

respectivamente.
Parágrafo Único – A Promoção vertical será realizada, sempre no semestre seguinte
à formalização de requerimento escrito e protocolado pelo professor, junto ao setor de
RH, devendo o mesmo estar acompanhado de comprovante válido da titulação
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respectiva, sob pena de indeferimento.
Art. 10º – A Progressão horizontal é a passagem ao nível salarial imediatamente
seguinte, dentro da mesma categoria a que pertence o DOCENTE.
Parágrafo Único – A progressão horizontal será realizada, por merecimento e
antiguidade, cumulativamente, de acordo com a periodicidade estabelecida abaixo, não
estando

condicionada

à

disponibilidade

orçamentária

e

de

vagas,

devendo

obrigatoriamente ocorrer para todos os DOCENTES que preencherem os requisitos de
antiguidade e merecimento exigidos.
Art. 11 – A progressão horizontal por merecimento e antiguidade, ocorrerá, a cada
cinco anos sempre no mês de agosto, iniciando-se em agosto de 2024, mediante
avaliação de desempenho, conforme estabelecido abaixo, bem como, do tempo de
serviço no cargo/nível.
Parágrafo único – Será considerado como requisito mínimo para progressão, que
além do desempenho por mérito, indicado nos artigos 13 e seguintes, o DOCENTE
possua, no mês e ano que ocorrer a progressão, o tempo mínimo de 60 (sessenta)
meses completos no cargo/nível, ocupado pelo DOCENTE.
Art. 12 – Para efeito de progressão horizontal, ficam estabelecidos o número de 3
(três) níveis salariais para cada cargo, com diferenciação salarial estabelecida conforme
quadro constante do artigo 8º, acima.
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE
Art. 13 – Para efeito de avaliação de desempenho, os DOCENTES serão avaliados
anualmente, considerando a atividade desenvolvida, nas dimensões abaixo:
1) ENSINO;
2) PESQUISA
Parágrafo Primeiro – A dimensão ENSINO considera o desempenho do DOCENTE,
através de aproveitamento avaliado em aula teste, a ser aplicado pela coordenação do
curso, devendo ser considerado apenas os desempenhos superiores a nota 8 (oito). A
dimensão PESQUISA considera o desempenho do DOCENTE através da comprovação
128

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF
de publicação de produção científica, em livros ou periódicos reconhecidos.
Parágrafo Segundo - Em cada dimensão serão avaliados requisitos específicos, aos
quais será atribuída uma pontuação, de acordo com indicadores estabelecidos para
cada uma das dimensões, sendo que se não houver aproveitamento mínimo, o docente
não obterá progressão de nível;
Parágrafo Terceiro – Na avaliação de desempenho está proibida a adoção de qualquer
prática discriminatória e limitativa por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil,
situação familiar ou idade, bem como, do disposto na Lei 9.029. de 13 de abril de 1995.
Art. 14 – Somente os DOCENTES avaliados com pontuação igual ou maior que 80%
(oitenta por cento) nas dimensões avaliadas, estarão aptos a progredir horizontalmente
de nível, conforme as disposições estabelecidas no PCS-FAEF, até o limite de níveis
estabelecidos nos artigos 8º e 12º.
SEÇÃO IV - DO INGRESSO E DO ENQUADRAMENTO
Art. 15 – Somente os docentes da Instituição de Ensino Superior SOCIEDADE
CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA, submetidos ao regime Celetista,
poderão ser enquadrados no presente PCS-FAEF.
Art. 16 – O acesso ao quadro de docentes da SOCIEDADE CULTURAL E
EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA dar-se-á mediante processo seletivo a ser
definido pela IES em edital específico, observadas as diretrizes estabelecidas pelo
presente PCS-FAEF.
Parágrafo único - Caberá ao Setor de Recursos Humanos, juntamente com a Direção
e/ou Coordenação dos Cursos, a responsabilidade pelos processos de recrutamento e
seleção dos docentes para o preenchimento dos cargos, conforme processo definido
neste Quadro, devendo sempre ser respeitadas as diretrizes Institucionais.
Art. 17 – O enquadramento dos docentes, após a implantação do PCS-FAEF, obedecerá
à passagem direta dos cargos atuais para a nova estrutura, até o final do ano de 2022.
Parágrafo 1º - Os docentes admitidos após a implantação do PCS-FAEF, serão
contratados por período de experiência, de no máximo 90 dias, e havendo a sua
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efetivação, serão enquadrados automaticamente na estrutura de cargos e na referência
salarial do nível I, de acordo com a titulação existente.
Parágrafo 2º - Os docentes atuais que forem enquadrados na nova estrutura de cargos
e que estejam com salários dentro da amplitude da função, permanecerão na referência
salarial equivalente ao salário atual e participarão das progressões horizontais,
considerando o salário percebido e a titulação existente.
Parágrafo 3º - Os docentes atuais que forem enquadrados na nova estrutura de cargos
e que estejam com salários inferiores à referência inicial da função, deverão ser
enquadrados na referência salarial da nova função e titulação existente.
Parágrafo 4º - Os docentes atuais, enquadrados como “mestrandos”, “doutorandos”
ou “livres docentes”, serão reenquadrados como “professor especialista – nível 3”,
“professor mestre – nível 3” ou “professor doutor – nível 3”, respectivamente e,
somente após o requerimento e a comprovação da obtenção da titulação, será aplicado
o disposto no artigo 9º.
Art. 18 - Ao docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa de estudos para
melhoria da titulação ou qualquer outra ajuda financeira para estudo, nos termos das
normas

do

Plano

Institucional

de

Recursos

Humanos

Docentes

e

Técnicos

Administrativos, obriga-se a servir a Faculdade mantida pela SOCIEDADE CULTURAL E
EDUCACIONAL DE GARÇA, após seu regresso ou término do benefício, nos termos
fixados no respectivo contrato.
§ Único - A Faculdade incentivará, dentro dos seus limites orçamentários, com bolsasauxílio, a participação docente em congressos, seminários e eventos congêneres, para
publicação de trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse institucional de acordo
com seu Plano Institucional de Capacitação de Recursos Humanos - PICRH e Plano de
Concessão de Auxílio, devendo o beneficiado, ao seu regresso, apresentar todos os
conteúdos assimilados no evento, em sessão pública, para todos os alunos pertencentes
àquela área de conhecimento.
Art. 19 - Os afastamentos ou bolsas-auxílio para realizar curso de pós-graduação,
participar de congressos ou seminários e outros eventos são objetos de regulamentação
e controle nos termos das normas aprovadas conjuntamente pelas Diretorias
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Administrativa e Acadêmica.
Art. 20 - Para o enquadramento neste Regulamento do Plano de Carreira Docente, é
exigida uma das seguintes condições do professor:
I - estar contratado como docente e no exercício de suas funções;
II - vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime em vigor nas
Faculdades.
§ Único – Estende-se o enquadramento ao docente que, estando afastado da
Instituição, devidamente autorizado pelos Diretores da Faculdade, atenda aos incisos
deste artigo.
Art. 21 - Cabe do CEPE – Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, de cada Faculdade,
designar a Comissão de Docentes, com respectivas atribuições e critérios, para
implementar todo o processo de enquadramento dos professores.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 – O PCS-FAEF entrará em vigor no mês de janeiro de 2022, sendo que o
enquadramento dos empregados na nova estrutura ocorrerá até o final do ano de 2022.
Art. 23 – O PCS-FAEF está em consonância com o Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de
1943 e de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis aos docentes da
empresa.
Art. 24 – As alterações do Quadro de Carreira posteriores ao início da vigência do
mesmo, serão informadas através de publicação de Portaria pela direção.
Garça, 01 de janeiro de 2022.

5.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF segue os
seguintes critérios de seleção e contratação dos Docentes: Todo professor, para
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ser contratado, tem primeiramente seu currículo analisado e após ser aprovado,
é convidado a fazer uma aula-teste, que consiste em uma explanação sobre a
disciplina a ser ministrada de aproximadamente 15 minutos, onde são avaliados
os aspectos conceituais, técnicos e pedagógicos.
Essa

apresentação

é

realizada

para

uma

banca

composta,

obrigatoriamente, pelo coordenador do curso da disciplina em questão, por outro
coordenador de área afim e pelo coordenador do curso de Pedagogia, ou, na sua
ausência, o representante da Direção que apresente extenso conhecimento
pedagógico. O número mínimo de componentes para a banca é três.
Após a apresentação, é realizada a primeira capacitação docente, onde o
desempenho na aula e sua avaliação são apresentados e discutidos com o
candidato,

relatando-se

suas

fragilidades

e

potencialidades,

objetivando

aprendizagem e adequação às normas da IES, e consequente engrandecimento
profissional.
Efetuada sua contratação pelo coordenador do curso, o professor é incluído
no Plano de Carreira Docente, de acordo com os critérios para o progresso
funcional.
5.4. PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTES
O Corpo Docente da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral FAEF pode ser constituído por Professores Visitantes, Colaboradores ou Auxiliares,
em caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas
especiais de ensino, pesquisa e extensão.
A contratação de Professor Visitante, Colaborador ou Auxiliares será feito nos
termos das exigências análogas para os professores do plano de carreira da FAEF.
As contratações dos docentes da FAEF são regidas pela C.L.T., obedecendo
às normas constantes no dissídio coletivo.
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral adota a seguinte ordem
de procedimentos para a substituição eventual emergencial de professores do
quadro docente do curso envolvido, tendo suas aulas atribuídas pelo ART10º:
1º - professor habilitado, já contratado, que leciona o mesmo componente
curricular no curso envolvido;
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2º - professor habilitado, já contratado, que leciona o mesmo componente
curricular em outro curso da mesma instituição;
3º - professor habilitado, já contratado, que leciona outro componente
curricular no curso envolvido;
4º - professor habilitado, já contratado, que leciona outro componente
curricular em outro curso da mesma instituição;
5º - professor habilitado a ser contratado por tempo determinado para as aulas
eventuais.
5.5. CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral tem como meta
compor e manter, de 2018 a 2023, 75% do corpo docente dos cursos de
graduação com titulações obtidas em programas de pós-graduação Strictosensu e, com ampla experiência acadêmica no ensino superior aliados à
experiência profissional na área de atuação.
5.6. POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DO CORPO DOCENTE
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAEF visam a
normalização e o incentivo da necessidade de formação continuada dos docentes
através

do

oferecimento

e

realização

de

atividades

formativas,

micro

capacitações diárias, capacitações, cursos de aprimoramento e de continuidade
de estudos para, desta maneira resignificar a identidade docente e oferecer ensino
de melhor qualidade através da Organização do Trabalho Pedagógico dosdocentes
que compõe a instituição.
A atualização constante e investimento em novos estudos não pode ser
visto como complemento, mas como necessidade de um Corpo Docente
comprometido com seu desempenho nas atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Assim, a busca de novos saberes deve estar intrínseco a todos e oestímulo
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à busca constante de aperfeiçoamento e de conhecimento e da sabedoria faz-se
objeto das Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAEF.
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente emergem como
instrumento capaz de não apenas trabalharem pela excelência no Ensino
oferecido em nível superior, como também, de maneira mediata contribuir com
as transformações sociais capazes de melhorar a qualidade pessoal e profissional
dos alunos egressos dos cursos oferecidos pela IES.
Atentar para sua formação profissional significa atentar também para sua
progressão funcional, posto que, como destacado no Plano de Carreira do Corpo
Docente, a Progressão pode ocorrer verticalmente em virtude de elevação na
Titulação e horizontalmente através da atuação em Projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão através das Publicações Científicas.
Também são oferecidas qualificações continuadas ao Corpo Docente da
IES através das Semanas de Aprimoramento e Capacitação Profissional,
ministradas na própria IES, para conhecimento e interação da Missão e dos
Objetivos da FAEF, bem como discussão, reflexão e estabelecimento de Normas
e Princípios a serem seguidos e/ou adotados, no início de cada semestre letivo.
Estimular e apoiar a produção científica dos professores e as iniciativas
individuais de capacitação docente continuada são alguns dos princípios
fundamentais da FAEF.
5.6.1. Objetivos
As Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente da FAEF tem
como objetivos:
→ Contribuir para a realização do trabalho pedagógico que respeite à
individualidade do ser humano em todas as suas características peculiares no
processo de ensino e de aprendizagem;
→ Direcionar o olhar para a capacitação profissional como algo necessário
e contínuo a todos os docentes da IES;
→ Discutir e estabelecer quais princípios pedagógicos nortearão a prática
docente na IES, de maneira interativa com a Organização do Trabalho Pedagógico
nos dias atuais e suas implicações pedagógicas;
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→ Enriquecer a Cultura e o Clima Organizacional da Instituição, bem como
refletir sobre estes aspectos inerentes à IES;
→ Fazer com a qualificação continuada reflita na formação profissional dos
docentes e esta culmine na qualidade o ensino oferecido;
→ Implantar no corpo docente, consciência da importância da Participação
de formação junto à IES e também, ser responsável por sua própria qualificação
e formação profissional;
→ Incentivar a participação dos docentes em atividades de formação,
capacitação, aprimoramento e resignificação dentro e fora da IES;
→ Normalizar os mecanismos de participação oficial dos integrantes do
corpo docente da IES em cursos internos e externos, desde que os mesmos
atendam também ao interesse e objetivos institucionais;
→ Otimizar, através da qualificação continuada, a consolidação dos
princípios pedagógicos institucionais;
→ Utilizar mecanismos de interação estratégica entre as Políticas de
Qualificação Continuada da Prática Docente e os instrumentos oficiais e
institucionais de avaliação e autoavaliação, que possibilitem mediadas por
relatórios que expressem resultados seguros e confiáveis.
5.6.2. Operacionalização das Políticas de qualificação do Corpo
Docente de acordo com o Plano de Carreira do Corpo Docente
Para melhor operacionalização das Políticas de qualificação do Corpo
Docente, faz-se necessário destacar que nesta está subentendida a Capacitação
Docente.
Por capacitação docente não se pode entender apenas os investimentos
intelectuais em nível de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu apenas.
Também as atividades de atualização, aprimoramento e participação em eventos
culturais e científicos, realizados na própria instituição ou fora dela são
importantes instrumentos de capacitação e qualificação continuada.
A formação contínua é de extrema importância para excelência no
desempenho das funções do docente dentro e fora da sala de aula.
Também a Qualificação Docente é uma necessidade e um esforço individual
e institucional, posto que propicia, progressão funcional de acordo com Plano de
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Carreira, Capítulos V e VII, apresentados a seguir, onde ficam explicitas as
Vantagens, os Incentivos e a Progressão Salarial:
5.6.3. Indicadores e Mecanismos de Capacitação Interna

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral considera de
fundamental importância o exercício da capacitação contínua dos professores
em face da problemática, desafios e conflitos que caracterizam a prática docente.
A educação continuada é uma necessidade para a consolidação dos
princípios que regem a educação contemporânea e institucional, para a agregação
de novas competências e habilidades, para possíveis correções ou ajustes
constatados nos mecanismos oficiais e institucionais de avaliação e, enfim, para
otimização da nossa proposta educacional.
Cabe ao Núcleo de Ensino da FAEF – NUEN, órgão vinculado a Direção
Acadêmica, organizar e executar os Programas de Capacitação Interna, mediante
solicitação dos Coordenadores de Curso, ou de acordo com informações oriundas
dos seguintes indicadores:
→ Indicações da Direção, Coordenações e Colegiados de Curso e Corpo
Docente;
→ Informações do Corpo Discente e dos Agentes Multiplicadores de
Informações - AMIS, desde que devidamente comprovadas;
→ Informações obtidas através do Site (Fale com a Direção), desde que
devidamente comprovadas;
→ Informações oriundas da política de egressos contida no Projeto de
Autoavaliação Institucional;
→ Informações oriundas das condições situacionais do mercado de
trabalho, conforme Projeto de Autoavaliação Institucional;
→ Informações recebidas através da Ouvidoria, desde que devidamente
comprovadas;
→ Relatórios Parciais e Finais da Autoavaliação Institucional;
→ Resultado de avaliações oficiais do MEC.
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Como mecanismos de Capacitação Interna, utiliza-se:
→ Cursos de Capacitação Pedagógica;
→ Cursos de Capacitação em Tecnologia Educacional e em temas
diversos;
→ Cursos de Extensão;
→ Incentivo à pesquisa e à iniciação científica;
→ Incentivos para a participação completa dos docentes nos cursos de
Pós-Graduação Lato-Sensu da instituição;
→ Livre acesso dos docentes aos módulos de disciplinas dos cursos de
Pós-Graduação Lato-Sensu da instituição, a título de Extensão;
→ Reuniões extraordinárias dos Colegiados de Curso sempre que
necessárias.
→ Reuniões trimestrais dos Colegiados de Curso;
→ Semanas pedagógicas nos intervalos semestrais, com minicursos;
→ Seminários e palestras periódicas.
5.6.4. Indicadores e Mecanismos de Capacitação Externa
Os principais indicadores da Capacitação Externa encontram-se nas
exigências legais quanto à existência de maioria de professores com Mestrado e
Doutorado, bem como em função da qualificação do Corpo Docente da instituição.
Para isso, a FAEF através do Núcleo de Ensino – NUEN, do Núcleo de
Pesquisa – NUPES, do Núcleo de Extensão e Ação Comunitária – NEACO,fomenta
e incentiva a pesquisa concedendo auxílio para a execução de projetos científicos,
concessão de bolsas especiais, formação de pessoal pós-graduado, promoção de
congressos e intercâmbio com outras instituições.
A IES incentiva o afastamento e/ou deslocamento de docentes para a
participação em cursos de longa e pequena duração, seminários, congressos e
atividades diversas consideradas de interesse para a instituição, conforme prevê
o Plano de Carreira Docente.
5.6.5. Critérios de seleção para capacitação interna e externa
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De acordo com as políticas e diretrizes institucionais, a Coordenação e o
Colegiado do Curso são os órgãos responsáveis pela supervisão, seleção e
indicação dos docentes para a Capacitação Interna e Externa.
Ficam estabelecidos os critérios mínimos que devem nortear o processo
de seleção e a indicação docente:
→ Maior tempo de serviço docente na Instituição;
→ Conceito e relevância do Curso perante o mercado de trabalho, em se
tratando de Pós-Graduação Lato-Sensu e Stricto-sensu.
→ Importância e afinidade do Curso de Capacitação com as disciplinas que
o docente ministra, bem como, com o Colegiado a que pertence;
→ Interesse e comprometimento com a qualificação continuada;
→ Média do desempenho acadêmico do docente na Avaliação Institucional
dos últimos dois anos;
→ Necessidade de aperfeiçoamento na área de atuação.
5.6.6. Algumas reflexões e a Política de Qualificação do Professor de
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS deve ser entendida como língua, pois
possui níveis linguísticos, assim como as línguas faladas. Por possuir tais níveis
é que os que dela fazem uso tem possibilidade de se expressarem de todas as
maneiras. Assim como as línguas orais não são universais, as línguas de sinais
também não o são. Entretanto sua modalidade é que é peculiar, pois enquanto
a língua falada utiliza o gestual-visual, a falada utiliza oral-auditiva.
É a língua materna dos surdos do Brasil, porém o reconhecimento de tal
fato aconteceu apenas com a Promulgação da Lei 10436/2002.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, Art. 26, trouxe
também um artigo específico sobre educação especial onde se reconheceo direito
à diferença, ao pluralismo e à tolerância, e, com suas alterações, garante às
pessoas surdas, em todas as etapas e modalidades da educação básica, nas redes
públicas e privadas de ensino, a oferta da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na
condição de língua nativa das pessoas surdas.
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O Decreto 5626/2005 regulamentou a Lei 10.436/2002, visando suprir essa
carência e garantir que as pessoas surdas tenham sucesso no seu processo de
escolarização, reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão
dos surdos e garantiu desta maneira, a inserção da disciplina Libras como
obrigatória nos cursos de licenciatura de nível superior e no de fonoaudiologia, e
de magistério de nível médio, e oferecida em caráter opcional nos demais cursos
das diversas áreas do conhecimento.
Atendendo ao disposto no Decreto, a FAEF redimensionou todas as matrizes
curriculares dos cursos, tornando
Bacharelados

em

Administração,

a

disciplina

Agronomia,

de

LIBRAS optativa nos

Ciências

Contábeis,

Direito,

Enfermagem, Engenharia Florestal, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária e
Psicologia, e obrigatória na licenciatura em Pedagogia. Existe também o
oferecimento de cursos de extensão em LIBRAS para a comunidade interna e
externa.
Entretanto, sabe-se que encontrar o professor com formação de acordo com
o referido decreto não é tarefa fácil, mas necessária. E, passa a ser a formação
dos mesmos ponto central de discussão não apenas na IES como no País como
um todo.
Verifica-se no Decreto 5626/05, no Artigo 7º há perspectiva para que a
disciplina Libras no Ensino Superior possa ser ministrada por pessoas que
apresentem os seguintes perfis:
I- Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com
formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de
exame promovido pelo Ministério da Educação;
II- Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com
certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo
Ministério da Educação;
III- Professor ouvinte bilíngue: Libras-Língua Portuguesa, com pós-graduaçãoou
formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência
em Libras, promovido pelo Ministério da Educação.
Diante de perfis tão diferentes, a IES precisa adequar e capacitar estes
profissionais para o exercício da função nos cursos de bacharelados. Para isso, o
Professor de LIBRAS precisa ser continuamente qualificado, para desta maneira,
atender o disposto no Decreto e às necessidades da Faculdade.
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Quanto às políticas de qualificação continuada dos professores que
ministram a disciplina de LIBRAS, a IES as realiza através de dispensa de carga
horária e ajuda de custo, a todos os interessados em investir em sua formação
em serviço, através da realização de cursos de extensão e qualificação
profissional na área, além dos cursos em nível de latu-sensu e strito-sensu na
área do conhecimento em específico, para que sua formação atenda às
exigências legais e institucionais.
A IES busca também firmar parcerias com as Secretarias Municipais e
Estaduais de Educação, objetivando participação dos mesmos nas capacitações
oferecidas para docentes atuantes nestas esferas, para que, haja interação entre
os objetivos do Ensino Superior e os objetivos do contexto social em que se
encontram inseridos, promovendo desta maneira maior reflexão acerca da
educação inclusiva e os mecanismos de transformação social.
Os docentes de LIBRAS também se inserem nas demais atividades
institucionais de Qualificação Continua do Corpo Docente e tem os mesmos
incentivos e progressões funcionais e vantagens anteriormente destacadas e
constantes no Plano Integrado de Capacitação de Recursos Humanos e àsPolíticas
de Qualificação Contínua do Corpo Docente.
5.7. PAPEL DO DOCENTE NESTA CONCEPÇÃO DE ENSINAR

O docente não poderá ser nunca mais apenas um transmissor de
conhecimentos. Suas aulas deverão ser diferentes, estimulando aprendizagem
ativa, envolvendo os alunos. Isto requer capacitações, que a FAEF faz
diariamente com seus docentes, além de muita habilidade interpessoal. A aula
totalmente expositiva tem que ser abandonada, apesar de alcançar vários
ouvintes ao mesmo tempo, entretanto sendo uma maneira fácil de ensinar, não
consegue elevada aprendizagem.
A FAEF preza o aspecto didático de suas atividades de ensino, valorizando
as atualizações e capacitando permanentemente seu corpo docente. O docente
de nível superior da FAEF deverá ter os olhos voltados ao futuro, criando desafios
acadêmicos à altura da complexidade do mundo de hoje, motivando o aluno a
analisar e aplicar o que ele aprendeu.
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5.8. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE
A garantia de solidez do corpo docente dos cursos da FAEF encontram-se
no Núcleo Docente Estruturante, composto por docentes que assumiram a
dedicação preferencial e completa ao curso. Todos os membros dos referidos
núcleos possuem titulação e ampla experiência em suas respectivas áreas de
atuação e, ao lado da Coordenação, da Direção e da Mantenedora da Faculdade
de Ensino Superior e Formação Integral assumem a responsabilidade pela
formulação das propostas pedagógicas, bem como pela implementação integral
dos projetos e programas.
Entre

as

atribuições

dos

Núcleos

Docentes

Estruturantes

estão

a

participação efetiva no cumprimento das propostas de atualização de todo o corpo
docente da Faculdade, a elaboração e preservação do Projeto Pedagógico do
Curso, o atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais e a formulação dos
planos de ensino-aprendizagem, além dos planos de ação em função dos
Processos de Avaliação. Além de participar de questões acadêmicas, participação
nos processos de estímulo e apoio à titulação e à fiscalização do cumprimento de
plano de carreira adequado, remuneração condizente, manutenção de quadro
docente permanente, regularização e observância do total de horas/aula,
especialmente, com as novas normativas sobre cargas horárias, respeitando os
anseios, preocupações e reivindicações dos professores.
Os membros do Núcleo Docente Estruturante estão cientes da missão de
acompanhar a evolução do curso, e para isso, contam com respaldo total da
Instituição. Na composição do NDE, a IES optou pela inserção de no mínimo 5
(cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso e pelo menos 60%
dos membros com obtida em curso de pós-graduação stricto-sensu. Todos os
membros apresentam regime de trabalho parcial ou integral, e, destes 20% em
necessariamente apresentam regime de trabalho integral.
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5.9.

FORMAS

DE

ACOMPANHAMENTO

E

AVALIAÇÃO

DO

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TRABALHO DOCENTE

Quanto as Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e
execução do Trabalho Docente a FAEF conta com atuação efetiva do Núcleo de
Ensino, Direção, Coordenação Acadêmica, Núcleo Docente Estruturante – NDE,
Políticas de Qualificação Continuada do Corpo Docente e a Comissão Própria de
Autoavaliação – CPA. Desta maneira apresenta Atendimento Sistemático ao
Docente no qual desenvolve ações diárias para o acompanhamento e atendimento
ao corpo docente da instituição em seus diversos Cursos Superiores, visando à
identificação e solução das dificuldades pedagógicas. Os docentes da FAEF são
atendidos através de ações que se alicerçam nos níveisde competências abaixo
apresentados.
5.9.1.

Núcleo de Ensino

Tendo

em

vista

a

melhoria

constante

dos

processos

de

ensino-

aprendizagem, o Núcleo de Ensino da FAEF - NUEN realiza o acompanhamento e
a avaliação do planejamento e execução de todo trabalho docente. Atende e
orienta os docentes tanto no que tange ao processo de planejamento de ensino
quanto às atividades relacionadas a tríade ensino-pesquisa-extensão, posto que
estes orientam os alunos que participam dos projetos de iniciação científica,
monitorias, tutorias, projetos de extensão, dos trabalhos de conclusão de curso,
estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina das salas de
aulas, acompanhando junto aos professores o seu aproveita. Este trabalho
acontece em três vertentes:
➔ Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente;
➔ Acompanhamento das demandas dos alunos sobre a execução do
trabalho docente;
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➔ Acompanhamento junto aos professores do aproveitamento, dificuldades
e facilidades do processo de ensino.
A ‘Avaliação Semestral de Desempenho do Corpo Docente’ acontece,
geralmente, nos meses de Maio e Novembro de cada ano, após as provas da
primeira etapa de cada período letivo. Nestas são avaliados os seguintes
aspectos:
➔ disponibilidade na forma eletrônica ou impressa do plano de ensinoaprendizagem e do cronograma das aulas, bem como dos materiais de
leituras prévias às aulas, a serem postadas na plataforma Moodle;
➔ abordagem por parte do professor do conteúdo conforme previsto no
cronograma do plano de ensino-aprendizagem, seguindo as bibliografias
indicadas e presentes na Biblioteca;
➔ abordagem clara e objetiva por parte do professor acerca do conteúdo
de forma que o aluno entenda o conteúdo da disciplina, usando
metodologias inovadoras e ativas, bem como a inserção de projetos
integradores paralelos e do projeto florescendo em sua disciplina, que
requeiram pesquisas, uso de tecnologias, cultura e artes;
➔ utilização por parte do professor de linguagem de fácil entendimento que
possibilita a compreensão e ao mesmo tempo agregue vocabulário
técnico-científico por parte do aluno;
➔ preparação de aulas práticas e o uso de exemplos por parte do professor;
➔ demonstração por parte do docente de possuir conhecimento atualizado
do conteúdo que ministra;
➔ manutenção de uma relação de respeito e atenção com os alunos;
➔ frequência, a motivação e a pontualidade do professor;
➔ pertinência e presença nas avaliações de questões referentes ao
conteúdo estudado em sala de aula;
➔ preparo antecipado do material utilizado em suas aulas.
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Tal instrumento é qualificado enquanto avaliação de desempenho em linha
reta, na qual o professor inicialmente só participa enquanto avaliado e uso de
método quantitativo de escolha forçada, ou seja, de escolha gradual de 01 (ruim)
a 05 (excelente) em cada um dos quesitos enumerados, a esta avaliação é
acrescida de questão livre/aberta e qualitativa para cada um dos docentes, para
que o aluno pontue, elogie, explique ou contextualize a pontuação dada ao
professor. Após esta avaliação, além do escore padrão gerado individualmente,
formado através da média aritmética de todas as avaliações respondidas por
professor e por disciplina, há a formação do escore/média dos professores por
período, por curso e pela faculdade. Tais escores possibilitam a comparação entre
os resultados e apontam para áreas de carência e de possível intervenção e
orientação por parte dos membros do NUEN.
Todas as avaliações quantitativas e qualitativas são devolvidas aos
professores e estes debatem com os alunos, proporcionando entendimento e
busca de melhoria do atendimento às necessidades e alternância e modificação
na postura, preparação e metodologia utilizada pelo docente. Avaliações com
grande discrepância entre escores por período, por disciplina, por curso e por toda
a

faculdade

e

por

pontos

avaliados

são

destacados

e

acompanhados

separadamente junto aos alunos pelo NUEN e Coordenação de Curso, após
averiguações da veracidade dos fatos e escores, é feita intervenção junto ao
professor e acompanhamento posterior para (re)avaliar a situação posta e
intervinda.
A opção por uma avaliação quantitativa e qualitativa tem a intenção de
retirar subjetivismos e de diminuir a subvalorizarão da avaliação, promovendo a
seguridade

das

ações

tomadas

e

a

possibilidade

de

comparação

e

acompanhamento do rendimento do professor ao longo do vínculo com a
Instituição. A relevância de tal processo de avaliação é valorizada ainda mais,
tendo em vista a inserção de seus resultados no Plano de Carreira do Corpo
Docente da FAEF, tanto na concessão de bolsas de pós-graduação, quanto da
progressão e projeção de cargo e salarial do docente.
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Os demais acompanhamentos feitos, no formato de - Acompanhamento
das demandas dos alunos sobre a execução do trabalho docente e Acompanhamento junto aos professores do aproveitamento, dificuldades e
facilidades do processo de ensino, acontecem periodicamente e incidem na
observação, avaliação e intervenção, quando necessária, sendo condicionadas à
procura tanto do aluno quanto do professor de atendimento junto à equipe do
NUEN.

5.9.2.

DIREÇÃO ACADÊMICA
A Direção Acadêmica da FAEF é gerenciada pela Direção Geral, que é

assessorada diretamente pela Vice–Direção, direcionando suas ações, no âmbito
do atendimento ao docente, de modo à:
➔ Supervisionar as atividades dos colegiados de cursos e das coordenações de
cursos;
➔ Atender aos docentes quando solicitados;
➔ Solicitar junto à mantenedora verbas para o desenvolvimento das atividades
de ensino, pesquisa e extensão;
➔ Estimular

as

Coordenadorias

no

desenvolvimento

das

atividades

extensionistas e de pesquisa e às destinadas ao ensino com qualidade.
5.9.3.

COORDENAÇÃO DE CURSOS

Os coordenadores de cursos são os elos entre o corpo docente e a direção
da Instituição. Atendem os docentes diariamente pessoalmente, via e-mail e
demais meios de comunicação digital, e através deste trabalho obtém um
feedback das diversas atividades propostas aos alunos. Identificam também as
dificuldades apresentadas pelos professores e acompanham e validam o
planejamento das ações docentes.
Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações:
➔ Atender ao professor diariamente;
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➔ Ministrar, juntamente com o NUEN, as microcapacitações diárias para o
corpo docente;
➔ Reunir-se mensalmente com representantes de classe ou agentes
multiplicadores de informações – AMIs;
➔ Elaborar projetos de gerenciamento e desenvolvimento das atividades de
extensão e iniciação científica, em parceria com os Núcleos de Pesquisa e
de Extensão e Ação Comunitária;
➔ Elaborar projetos de monitorias;
➔ Participar das reuniões de colegiado de curso e de gestão acadêmica, além
das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição.
6. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E POLÍTICA DE GESTÃO DA FAEF
6.1. Administração Geral da FAEF
Para regulamentar as funções e atribuições de cada membro, a Faculdade
de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF seguirá a hierarquia definida em
seu Regimento Escolar, a ser aprovado pelo MEC, fazendo com que todas as
atividades realizadas pela Instituição possam ser bem administradas e obtenham
os resultados esperados.
A administração geral da FAEF será composta pelo Diretor e Vice-Diretor
que, em consonância com os coordenadores dos cursos, executarão funções
burocráticas e administrativas.
Os Componentes da Administração Geral/FAEF são:
- Diretora: Profª. Dra. Vanessa Zappa,
- Vice-Diretor e coordenador do curso de Engenharia Florestal: Prof. Me.Augusto
Gabriel Claro de Melo,
- Coordenador do curso de Agronomia: Prof. Me. Renato Marcos de Leão,
- Coordenadora do curso de Direito: Profª. Me. Larissa Benez Laraya,
- Coordenador do curso de Enfermagem: Profª. Dra. Joyce Fernanda Soares Albino
Ghezzi,
- Coordenador do curso de Medicina Veterinária: Profª. Dr. Joice
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Campanha,
- Coordenador do curso de Pedagogia: Prof. Me. Odair Vieira da Silva,
- Coordenador do curso de Psicologia: Profª. Esp. Yagda A. de Campos Justino.
6.2. POLÍTICAS DE GESTÃO
Não há como negar as constantes transformações pelas quais tem passado
o mercado de trabalho e como tais mudanças têm conduzido asinstituições, e
em especial a FAEF, como Instituição de Ensino Superior, a modificar e
aprimorar sua estrutura no trabalho com relação à gestão e organização de
Pessoas.
Assim, adota-se estruturas de trabalho flexíveis e com poucos níveis
hierárquicos, visando que a tomada de decisão seja substituída pela delegação
de competências e a atribuição do poder decisório às equipes que realizam o
trabalho e estão mais próximas aos docentes e discentes. Essa realidade se
processa em ritmo crescente e dinâmico junto a FAEF, e traz às pessoas para os
centros das atenções dos gestores da IES.
Adota o processo de gestão democrática de suas estruturas e unidades
mantidas garantindo a participação de representantes de diferentes segmentos
no processo das decisões que lhe são pertinentes, oportunizando iniciativas,
decisões e ações coletivas e organizadas.
Para isso procura ouvir as pessoas envolvidas em situação específica para
que as ações a serem desencadeadas possam corresponder às necessidades e
condições dos envolvidos e das comunidades inseridas, de forma a concretizar
sua missão e objetivos da forma mais adequada e objetiva possível.
A Gestão e Organização de Pessoas na FAEF é uma atividade a respeito da
qual se tem a expectativa de ser executada por todos gestores da Instituição,
contando com o apoio do seu setor de recursos humanos, que objetiva alcançar
um desempenho que possa combinar as necessidades individuais das pessoas
com as da instituição.
Dessa maneira a Política de Gestão que FAEF desenvolve substitui os
modelos científico, clássico e burocrático, que foram úteis à época em que as
sociedades mais avançadas ainda estavam escoradas em outro sistema
econômico sócio e político contemporâneo. Baseia-se no fato de que o
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desempenho da Instituição depende fortemente da contribuição das pessoas, da
forma como elas estão organizadas, estimuladas, capacitadas, e como são
mantidas no ambiente de trabalho.
Busca a organização de pessoas que atuem como agentes proativos e
empreendedores, inovadores, que prestam serviços aos clientes, decidem,
lideram, motivam, comunicam, supervisionam e gerenciam os diversos aspectos
relacionados à IES. Esta é uma responsabilidade compartilhada por todas as
lideranças na instituição.
Tem como diferencial a superação da visão tradicional da administração
de recursos humanos que concebia as pessoas como recursos semelhantes aos
demais recursos da instituição e a partir do enfoque sistêmico, compreende a
gestão e organização de pessoas como um conjunto de políticas e práticas
definidas para orientar o comportamento humano e as relações interpessoais no
ambiente de trabalho.
A instituição reconhece que depende das pessoas para atingir seus objetivos
e cumprir suas missões. E para as pessoas, a FAEF constitui o meio pelo qual elas
podem alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. O ser humano e o seu
desempenho profissional são hoje considerados fatores capazesde transformar a
capacidade potencial da IES em capacidade real.
Ressaltando, ainda quanto ao desafio atual da educação continuada na
IES como um todo, existe predisposição para trabalhar com todas as informações
que são colocadas ao alcance das pessoas e coordenar esforços dirigidos ao
desenvolvimento de pessoal com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais
efetivamente no ambiente institucional. Contratar o profissional ideal não é fácil.
Busca-se e admite-se como perfil adequado aquele que, não apenasdemonstra
vontade de pertencer a IES mas sobretudo, se compromete com o seu trabalho:
é fiel, leal, toma decisões, possui habilidade para se relacionarcom todos os
outros colaboradores, antenado, visionário, dinâmico, disciplinado e livre de
preconceitos.
6.3. COMPOSIÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O corpo técnico administrativo da FAEF é contratado pela SociedadeCultural
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e Educacional de Garça seguindo a Legislação Trabalhista – CLT, seguindo as
normas estabelecidas na legislação em vigor e convenções coletivas de trabalho
do Ensino Superior do Estado de São Paulo. O plano de cargos e salários está
explicitado no ‘PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO PESSOAL TÉCNICOADMINISTRATIVO DA SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DEGARÇA’.
Estimular e apoiar a produção científica dos técnicos-administrativos e as
iniciativas individuais ou de setores administrativos ou acadêmicos para expansão
dos setores é um dos princípios fundamentais da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral - FAEF. Para a execução dessa política, a FAEF fazrecrutamento
e a seleção do corpo técnico-administrativo pela Coordenadoria de Recursos
Humanos, segundo técnicas e procedimentos próprios, constantemente, suprindo
a necessidade de recursos humanos em todos os setores.
6.3.1. Cronograma de Expansão do Pessoal Técnico-Administrativo
A FAEF estabelece como meta até 2023, expansão do corpo técnicoadministrativo em decorrência da implementação de novos cursos, em percentual
necessário para excelente atendimento e desempenho das atividades, de acordo
com as vagas oferecidas pela implantação de novos cursos,

sendo

que

inicialmente o aumento ocorrerá nos setores da secretaria, da tesouraria e
biblioteca, onde o impacto será de 5%, e nos demais setores serão gradativos de
acordo com a chegada dos cursos e alunos.
6.3.2. Políticas de Qualificação do Corpo Técnico-Administrativo
As ações de capacitações do corpo técnico administrativo estãoexplicitadas
no ‘Plano Institucional de Seleção da Sociedade Cultural e Educacional de Garça’,
divididas em Treinamento de Pessoal e Desenvolvimento de Pessoal.
TREINAMENTO DE PESSOAL: É um processo educacional de curto prazo
aplicado de maneira sistemática e organizado, através do qual os colaboradores
adquirem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos
definidos. Ao longo do tempo o processo de treinamento foi visto de diferentes
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maneiras. Antigamente, o processo de treinamento era visto como um meio para
adequar cada pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da
organização a partir dos cargos ocupados. Mais recentemente, o processo de
treinamento foi visto um meio para alavancar o desempenho do funcionário no
cargo que ocupava. Modernamente, o processo de treinamento é visto como um
meio de desenvolver competências nos colaboradores para que eles se tornem
mais produtivos, criativos e inovadores. Os processos/programas de treinamento
na Sociedade Cultural e Educacional de Garça são

realizados interna ou

externamente, e acontecem sempre que um colaborador apresenta um
desempenho real diferente do desempenho esperado, desde que essa diferença
seja por não saber executar suas atividades conforme padrões estabelecidos, ou
quando ocorrer a introdução de novos processos ou equipamentos na
organização, ou ainda em casos considerados necessários pelo DRH e aprovados
pela Direção Geral. As fontes para elaboração de processo/programas de
treinamento serão as avaliações de desempenho, solicitações dos gestores,
solicitações da Direção Geral, entre outros.
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL: É o conjunto de ações e experiências
organizadas de aprendizagem (intencionais e propositais) proporcionadas pela
organização, dentro de um período específico de tempo, para oferecer a
oportunidade de melhoria do desempenho e/ou do crescimento humano.
Poderemos utilizar alguns métodos de desenvolvimento, dentre eles destacamos:
métodos de desenvolvimento de pessoas, através de rotação de cargos; posições
de assessoria; aprendizagem prática; atribuição de comissões;participação em
cursos e seminários externos; exercícios de simulação; treinamento (outdoor)
fora da empresa; estudo de casos; jogos de empresas (management games ou
business games); centros de desenvolvimento internos (in house development
centers), isso no cargo atual. Já fora do cargo temos: tutoria (assistência de
outros profissionais para subir de

cargo);aconselhamento de funcionário (o

próprio gestor orienta os colaboradores no desempenho de seus cargos,
demonstrando os comportamentos

não compatíveis com o ambiente de

trabalho).
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6.3.3. Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° - Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 461, da Consolidação das Leis do
Trabalho, fica instituído o presente PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, que passará
a ser denominado como PCS-FAEF, destinado ao corpo técnico administrativo
da Instituição de Ensino Superior SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE
GARÇA S/S LTDA, doravante denominada FAEF e suas filiais.
Art. 2° - Estão abrangidos por este PCS-FAEF, os trabalhadores não docentes
contratados como empregados, no regime celetista, da SOCIEDADE CULTURAL
E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº
54.715.693/0001-28, com sede estabelecida na Rodovia Comandante João
Ribeiro de Barros, km 420, estrada de acesso à Garça/SP, km 01, CEP 17.400000, Caixa Postal nº 61, na cidade de Garça, estado de São Paulo, e suas filiais,
desde que preenchidas as condições aqui estabelecidas.
Art. 3° - O PCS-FAEF, em observância ao disposto na Constituição Federal, tem
por princípios básicos, assegurar aos seus integrantes: qualificação, formação e
valorização profissional, através do cumprimento dos seguintes objetivos:
I – remuneração compatível com a dignidade, peculiaridades, importância e
qualificações necessárias para o desempenho de cada cargo, sendo respeitado o
equilíbrio orçamentário da empresa;
II – estímulo à qualidade do trabalho desempenhado;
III – admissão mediante aprovação em seleção;
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IV – formação e aperfeiçoamento profissionais continuados;
V – piso profissional compatível com a valoração do cargo;
VI – movimentação funcional mediante promoções e progressões, de acordo
com os processos definidos no presente Plano de Cargos e Salários
Art. 4° - O PCS-FAEF do CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO está estruturado
por GRUPOS OCUPACIONAIS, segundo a natureza das respectivas áreas de
competência, na forma descrita abaixo:
1 – GAE - GRUPO DE ATIVIDADES AUXILIARES ESPECIALIZADAS, que
compreende os cargos da tabela abaixo, em atividades de apoio técnico,
administrativo e operacional, para cujo exercício a IES exige a formação de
nível superior.
ANALISTA DE TI

AUDITOR

BIBLIOTECÁRIO

CONTADOR

GERENTE DE RH

RELAÇÃO PÚBLICA

SECRETÁRIO

TESOUREIRO

MÉDICO

FARMACEUTICA
2 – GSA – GRUPO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, que compreende os
cargos da tabela abaixo, em atividades de apoio técnico, administrativo e
operacional, para cujo exercício não é exigida a formação de nível superior.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

AUXILIAR DE SECRETARIA

AUXILAIR DE RH

AUXILIAR DE TESOURARIA

ASSIST. ADMINISTRATIVO

3 – GSM – GRUPO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, que compreende os
cargos da tabela abaixo, nas atividades de segurança, limpeza e manutenção da
IES.
ATENDENTE

AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE JARDINAGEM

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

AUXILIAR DE PINTOR

AUXILIAR DE LIMPEZA

COZINHEIRA

FAXINEIRO
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JARDINEIRO

INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO

PEDREIRO

MOTORISTA

PORTEIRO

PINTOR

SERVENTE DE OBRAS

QUEIJEIRO

TÉCNICO EM AGRICULTURA

SERVIÇOS GERAIS

TÉCNICO OVINOCULTURA

TÉCNICO FLORESTAL

TOSADOR

TÉCNICO EM PECUÁRIA
TRATORISTA

Parágrafo único – Poderão ser criados cargos não previstos nos grupos
operacionais, acima mencionados, de acordo com a necessidade da organização
administrativa da IES.
Art. 5° - Os cargos do CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO serão exercidos
por profissionais qualificados, com a formação ou experiência profissional
específica, em conformidade com as exigências de cada um dos cargos e sua
respectiva área de atuação, de acordo com os requisitos estabelecidos na
descrição do cargo respectivo e no presente PCS-FAEF.
Art. 6º - A carreira do corpo técnico-administrativo está estruturada, através dos
grupos operacionais e dos cargos obedecendo a linha hierárquica entre eles, por
ocasião de sua admissão na IES ou enquadramento no presente PCS.
Parágrafo único – Cada cargo está subdividido em 03 (três) níveis, com
ascensão horizontal do nível I ao nível III, de acordo com os requisitos exigidos
para cada cargo e nível.
Art.7º - O ingresso em cada cargo está condicionado a avaliação do nível de
escolaridade requerido para ocupar o cargo, bem como na aprovação em seleção
a ser realizada para o preenchimento da vaga, com a observância do disposto nos
artigos 4º e 5º, bem como, dos requisitos mínimos estabelecidos para o cargo.
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Art. 8º – A remuneração do CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO é compostapor
cargos e níveis, de acordo com o GRUPO OCUPACIONAL respectivo, conforme
tabela remuneratória abaixo descrita:
QUADRO REMUNERATÓRIO DO GAE
CARGO
GAE

Cargo

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

1,0

1,10

1,15

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

1,0

1,10

1,15

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

1,0

1,10

1,15

ocupado
QUADRO REMUNERATÓRIO DO GSA
CARGO
GSA

Cargo

ocupado
QUADRO REMUNERATÓRIO DO GSM
CARGO
GSM

Cargo

ocupado
Parágrafo único – Os valores do salário aplicados aos cargos ocupados pelo
corpo técnico administrativo sofrerão reajuste de acordo com a legislação vigente.
DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO
Art. 9º – A Promoção vertical é a elevação do empregado de um cargo a outro
de nível mais elevado, de um grupo operacional para outro, desde que o
empregado preencha os requisitos necessários.
Parágrafo Único – A Promoção vertical será realizada, em caso de vacância do
cargo ou abertura de novas vagas, em razão da ampliação do quadro de
empregados da IES.
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Art. 10º – A Progressão horizontal é a passagem ao nível salarial imediatamente
seguinte, dentro da mesma categoria a que pertence o empregado, sem que
ocorra a mudança de cargo.
Parágrafo Único – A progressão horizontal será realizada, por merecimento e
antiguidade, cumulativamente, de acordo com a periodicidade estabelecida
abaixo, não estando condicionada à disponibilidade orçamentária e de vagas,
devendo obrigatoriamente ocorrer para todos os empregados que preencherem
os requisitos de antiguidade e merecimento exigidos.
Art. 11 – A progressão horizontal por merecimento e antiguidade, ocorrerá, a
cada quatro anos sempre no mês de agosto, iniciando-se em agosto de 2020,
mediante avaliação de desempenho, conforme estabelecido abaixo, bem como,
do tempo de serviço no cargo, devendo ser considerado como requisito mínimo,
no mês da progressão, o tempo de 36 (trinta e seis) meses completos no cargo
que o empregado estiver ocupando.
Art. 12 – Para efeito de progressão horizontal, ficam estabelecidos o número de
3 (três) níveis salariais para cada cargo, com diferenciação salarial estabelecida
conforme quadro constante do artigo 8º, acima.
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 13 – Para efeito de avaliação de desempenho, os empregados serãoavaliados
anualmente, considerando as atividades desenvolvidas em duas dimensões:
1) ENSINO;
2) DESEMPENHO PROFISSIONAL;
Parágrafo Primeiro – A dimensão ENSINO considera a formação e progressão
educacional do empregado, até a obtenção de título de pós-graduação. A
dimensão DESEMPENHO PROFISSIONAL considera as habilidades e competências
do empregado no desempenho das atividades do cargo ocupado.
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Parágrafo Segundo - Em cada dimensão serão avaliados requisitos específicos,
aos quais será atribuída uma pontuação, de acordo com indicadores estabelecidos
para cada uma das dimensões;
Parágrafo Terceiro – Na avaliação de desempenho está proibida a adoção de
qualquer prática discriminatória e limitativa por motivo de sexo, origem, raça,
cor, estado civil, situação familiar ou idade, bem como, do disposto na Lei
9.029. de 13 de abril de 1995.
Art. 14 – Somente os empregados avaliados com pontuação igual ou maior que
90% (noventa por cento) nas dimensões avaliadas, estarão aptos a progredir
horizontalmente de nível, conforme as disposições estabelecidas no PCS-FAEF,
até o limite de níveis estabelecidos nos artigos 8º e 12º.

SEÇÃO IV - DO INGRESSO E DO ENQUADRAMENTO
Art. 15 – Somente os empregados da Instituição de Ensino Superior
SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA, submetidos ao
regime Celetista, poderão ser enquadrados no presente PCS-FAEF.
Art. 16 – O acesso ao quadro do corpo técnico-administrativo da SOCIEDADE
CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA S/S LTDA dar-se-á mediante
processo seletivo a ser definido pela IES em edital específico, observadas as
diretrizes estabelecidas pelo presente PCS-FAEF.
Parágrafo único - Caberá ao Setor de Recursos Humanos, juntamente com a
mantenedora, a responsabilidade pelos processos de recrutamento e seleção
dos empregados do corpo técnico-administrativo para o preenchimento dos
cargos, conforme processo definido neste PCS-FAEF, devendo sempre ser
respeitadas as diretrizes Institucionais.
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Art. 17 – O enquadramento corpo técnico-administrativo, após a implantaçãodo
PCS-FAEF, obedecerá à passagem direta dos cargos atuais para a nova estrutura
e deverá ocorrer até o final de 2018.
Parágrafo 1º - Os empregados do corpo-técnico administrativo, admitidos após
a implantação do PCS-FAEF, serão contratados por período de experiência,de no
máximo

90

dias,

e

havendo

a

sua

efetivação,

serão

enquadrados

automaticamente na estrutura de cargos e na referência salarial do nível I, de
acordo com a titulação existente.
Parágrafo 2º - Os empregados atuais que forem enquadrados na nova estrutura
de cargos e que estejam com salários dentro da amplitude da função,
permanecerão na referência salarial equivalente ao salário atual e participarão
das progressões horizontais, considerando o salário percebido e o tempo de
serviço no cargo.
Parágrafo 3º - Os empregados atuais que forem enquadrados na nova estrutura
de cargos e que estejam com salários inferiores à referência inicial da função,
deverão ser enquadrados na referência salarial da nova função
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 – O PCS-FAEF entrará em vigor no mês de

de

, sendoque

o enquadramento dos empregados na nova estrutura ocorrerá até o final do ano
de 2018.
Art. 19 – O PCS-FAEF está em consonância com o Decreto-Lei 5.452 de 1º de
maio de 1943 e de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis
aos docentes da empresa.
Art. 20 – As alterações do Quadro de Carreira posteriores ao início da vigência
do mesmo, serão informadas através de publicação de Portaria pela DIREÇÃO.
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6.4. GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
A FAEF está submetida à Legislação emanada pelo Ministério da Educação
e à Legislação do país. É um sistema de Ensino Superior em funcionamento que
obedece às normas do Governo Federal e a delegação de autoridade na instituição
está expressa em seu Regimento Escolar.
A administração da instituição está sujeita, se expressa, é mantida e opera
em harmonia, por um lado, com a Lei, e, por outro, com as necessidades
regionais, costumes e a opinião pública. A política de ação da instituição está em
harmonia com a política de ação do Ministério da Educação, buscando tornar a
educação superior, com qualidade, possível a todos os brasileiros.
A

gestão

da

instituição

busca

monitorar,

controlar

e

melhorar

constantemente os processos em ação. A gestão dos processos é feita em três
áreas: medição e definição dos custos da Faculdade; identificação e seleção de
problemas; medição e definição dos custos destes problemas.
A administração da Faculdade está sempre buscando a qualidade total dos
serviços prestados rumo aos objetivos institucionais. Formas de gerência e ensino
que focalizem medidas definidas de excelência e melhoria da qualidade são
características da gestão institucional.
O gerenciamento é, cuidadosamente controlado. Melhoria permanente é o
lema. O planejamento busca transformar sempre nossa escola em melhor lugar
para aprender e trabalhar. Os processos de “Qualidade Total” usados no mundo
dos negócios, para aumentar a produtividade, são constantemente adaptados e
utilizados para o aprimoramento da gestão e operação da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral.
A Sociedade Cultural e Educacional de Garça é responsável, perante as
autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF. Incumbe-se de tomar as medidas necessárias ao seu
bom funcionamento, respeitados os limites da Lei e do Regimento, da liberdade
acadêmica do corpo docente e discente e da autoridade própria de seus órgãos
deliberativos e executivos. Cabe a mesma a administração patrimonial,
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financeira, orçamentária e de pessoal da FAEF à qual fica assegurada a autonomia
didática-pedagógica, dentro das normas regimentais, e dos recursos que se lhe
fizerem necessários e que lhe são colocados à disposição.
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF rege-se pelo
regimento geral, e é mantida pela sociedade cultural e educacional de garça,
que é regida pelo seu Estatuto, devidamente registrado no Cartório de Serviço
Registrário e Anexos da Comarca de Garça – SP.
O Diretor e Vice-Diretor da FAEF, de acordo com o Regimento Escolar, são
designados

pela

mantenedora

para

mandato

de

5

anos,

podendo

ser

reconduzidos. Os Coordenadores de Cursos são designados pelo Diretor, para
mandato de dois anos, dentre os docentes da instituição, podendo ser também
reconduzidos.
A admissão e demissão do pessoal docente é de responsabilidade da
coordenação e do técnico-administrativo e a coordenação é da direção, obedecida
a legislação trabalhista. Os ordenamentos institucionais, traduzidos no Estatuto
da Mantenedora e no Regimento da Faculdade, são elaboradostendo presentes
as normas legais e a jurisprudência. Disciplinam a organização da Faculdade e
regulam os aspectos de organização e funcionamento comuns aos diversos
órgãos, unidades e serviços.
A estrutura organizacional adota um modelo simplificado, adequado às
instituições educacionais de pequeno para médio porte, com os seguintes órgãos
de administração: A Administração Superior e Administração Básica.
A Administração Superior da FAEF é exercida pelo Conselho Superior CONSU, pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão – CEPE e pela Diretoria.
Já a Administração Básica é exercida pelos Colegiados de Cursos eCoordenações
de Cursos.
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6.4.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL REGIMENTAL DA FACULDADE DE
ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF

6.4.2. Administração Superior: Atribuições e Competências
Conselho Superior: é o órgão colegiado superior da Faculdade, de
natureza

deliberativa,

administrativa,

normativa,

jurisdicional

econômico-financeira

e

de

e

consultiva,

planejamento

em

matéria

competindo-lhe,

essencialmente, orientar, harmonizar, acompanhar e avaliar essas atividades. É
constituído pelo Diretor, Vice-Diretor, por quatro representantes do corpo
docente, um representante discente, um representante da comunidade local, um
representante da mantenedora, um representante técnico-administrativo e pelos
coordenadores dos cursos.
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: é o órgão colegiado de
natureza deliberativa, normativa e consultiva em matéria de ensino, pesquisa e
extensão, competindo-lhe orientar, harmonizar, acompanhar e avaliar as
atividades didático-científicas da Faculdade. É constituído pelo Diretor, ViceDiretor, Coordenadores, seis professores (no mínimo) e um representante
discente.
Diretoria: é o órgão executivo superior da Faculdade, competindo-lhe
coordenar, superintender e fiscalizar todas as atividades da Faculdade e ser o
elo de ligação com a Mantenedora. A Diretoria é exercida por um Diretor,
nomeado pela Mantenedora, e um Vice-Diretor, nomeado pelo Diretor.
6.4.3. Administração Básica: Atribuições e Competências
O Colegiado de Curso é o Órgão Colegiado de natureza normativa e
consultiva. Compete-lhe essencialmente, funções de natureza didático-científica
e administrativa, no âmbito da administração básica da Faculdade, sendo
integrado pelos seguintes membros de sua comunidade acadêmica: Coordenador
de Curso, representantes docentes e representantes discentes.
A Coordenação de Curso coordena as ações didático/pedagógicas
relacionadas ao curso específico. Acompanha o desenvolvimento e aplicação do
projeto acadêmico, promovendo a integração do corpo docente, das disciplinas
e do corpo discente. Exercida por um coordenador, escolhido pelo Diretor, dentre
os professores do curso, preferencialmente.
Faz-se importante ressaltar, que existe participação efetiva dos docentes
e

discentes

na

condução

dos

assuntos

acadêmicos,

na

organização

administrativa, didático-pedagógicas e em todas as Instâncias de Decisão e
Órgãos Colegiados acima apresentados, pois a IES busca satisfação e interação
com os envolvidos diretamente nos processos de ensino e de aprendizagem.
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6.5. Órgãos de Apoio às Atividades Acadêmicas
Os órgãos de apoio às atividades acadêmicas estão distribuídos em Núcleos
e Setores administrativos, ligados às estruturas do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão. São órgãos de apoio às atividades acadêmicas os Órgãos de Apoio
Técnico e Pedagógicos: Núcleo Administrativo, Núcleo de Ensino, Núcleo de
Estágio e Egressos, Núcleo de Extensão e Ação Comunitária, Núcleo de Pesquisa,
Núcleo de Educação Ambiental, Núcleo de Práticas
Acessibilidade, Inclusão e

Direitos Humanos e

Jurídicas, Núcleo

Núcleo

de

de Tecnologia da

Informação e Comunicação.
A organização administrativa da instituição segue as determinações do
Regimento Escolar, havendo estreito relacionamento entre as pessoas envolvidas
com cargos de chefias, órgãos colegiados e pessoal técnico- administrativo.
Compete ao Conselho Superior – CONSU, de acordo com o Art. 5º do
Regimento Escolar:
I - Exercer, como órgão consultivo, deliberativo e normativo, a jurisdiçãosuperior
da FAEF;
II - Aplicar o Regimento Geral;
III - Aprovar o Regimento Geral da FAEF;
IV - Elaborar e aprovar seu próprio Regimento;
V - Aprovar os demais Regimentos;
VI - Decidir os recursos interpostos das decisões dos demais órgãos colegiados
em matéria didático-científica e disciplinar;
VII - Aprovar a concessão de títulos honoríficos ou de benemerência, bem
como, criar e conceder outras distinções e prêmios;
VIII - Decidir sobre matéria omissa neste Regimento Geral, ouvida, no que
couber, a Mantenedora; e
IX - Exercer as demais atribuições previstas em lei, e neste Regimento Geral.
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Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de acordo com o
Art. 12. do Regimento Escolar:
I - Estabelecer as diretrizes e políticas do ensino, da pesquisa e da extensão;
II - Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre as matérias de
sua competência;
III - Propor ao CONSU a criação, incorporação, suspensão ou extinção de
cursos, bem como, a fixação, ampliação e diminuição do número de vagas;
IV - Expedir atos normativos referentes a assuntos acadêmicos;
V - Decidir sobre propostas, indicações ou representações, em assuntos de sua
esfera de ação;
VI - Deliberar, originalmente ou em grau de recurso, sobre qualquer matéria de
sua competência explícita ou implicitamente, prevista no Regimento Geral;
VII - Estabelecer critérios para elaboração e aprovação de projetos de pesquisa
e extensão;
VIII - Fixar normas que favoreçam a articulação entre quaisquer órgãos
universitários, relativamente ao ensino, pesquisa e extensão;
IX - Aprovar o Calendário Acadêmico;
X - Aprovar os currículos dos cursos, ouvidos o NDE e os Colegiados de Curso;
XI -Aprovar, no âmbito de sua competência, atos do Diretor praticados sob a
forma de ad referendum do Conselho;
XII - Acompanhar, periodicamente, a avaliação institucional da FAEF;
XIII - Emitir parecer sobre qualquer matéria de sua competência; e
XIV - Exercer outras competências atribuídas pela Lei, pelo Regimento Geral.
§ 1º O CEPE, para o adequado desempenho de suas funções, pode criar
Câmaras para agilizar seus procedimentos.
§ 2º A elaboração de currículos de cursos deve obedecer às diretrizes fixadas
pelo Conselho Nacional de Educação e demais instrumentos legais pertinentes.
§ 3º As competências do CEPE são complementadas por ato próprio do CONSU,
quando necessário.
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De acordo o Regimento Escolar são atribuições da Diretoria, de acordo com
os Art. 18 e 19:
Art. 18 São atribuições e funções do cargo de Diretor da Faculdade:
I - Diligenciar pela observância dos princípios e pelo fiel cumprimento das
atividades universitárias estabelecidas no Regimento;
II - Assegurar o cumprimento da política administrativa geral da Faculdade;
III - Implementar iniciativas administrativas que contribuam para a expansão e
a melhoria da qualidade de ensino, da pesquisa e da prestação de serviços pela
Faculdade;
IV - Representar a Mantenedora nas solenidades e cerimônias promovidas pela
Faculdade;
V - Agir para que o relacionamento entre a Mantenedora e a Faculdade se
processe em clima de mútuo entendimento e cooperação eficaz;
VI - Solicitar o reexame do ato ou deliberação que entender conflitante com as
finalidades da Faculdade e com os princípios adotados, submetendo, de imediato,
a matéria à reapreciação do CONSU ou do CEPE;
VII - Editar e propor a edição de normas e a adoção de medidas, visando
preservar os princípios, as finalidades e a política administrativa geral da
Faculdade e da Mantenedora;
VIII - Administrar, conservar e manter o patrimônio colocado à disposição da
Faculdade, adquirindo o que for necessário;
IX - Superintender o planejamento físico, a administração física e logística dos
campus da FAEF, as suas construções e obras diversas, autorizando as compras
de materiais e serviços de manutenção das instalações;
X - Estabelecer, manter atualizada e zelar pelo cumprimento da política de
recursos humanos para a faculdade, abrangendo os processos de recrutamento,
seleção e dispensa de profissionais, além de capacitação do pessoal docente e
técnico-administrativo,

em

consonância

com

as

diretrizes

e

objetivos

institucionais;
XI - Supervisionar as atividades do Setor de Recursos Humanos, autorizando as
contratações e ou dispensas que se fizerem necessárias;
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XII - Acompanhar a execução do orçamento da Faculdade;
XIII - Representar a faculdade interna e externamente, tratando-se de matéria
de natureza acadêmica e administrativa;
XIV - Convocar e presidir o CONSU e o CEPE;
XVI -

Nomear

ou

exonerar,

atendidas

as

disposições

regimentais,

os

Coordenadores e demais dirigentes de órgãos e coordenadorias da Faculdade;
XVII - Empossar os membros do CONSU e do CEPE e nomear os integrantes;
XVIII - Coordenar as atividades acadêmicas, zelando pela observância das
disposições legais regimentais atinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão;
XIX - Acompanhar a operacionalização dos procedimentos relativos aos
processos administrativos e acadêmicos em andamento nos diversos órgãos da
Faculdade;
XX - Acompanhar, conjuntamente com os Coordenadores, o desenvolvimento de
atividades

com

vistas

ao

aprimoramento

do

corpo

docente

e

técnico-

administrativo em relação à produtividade, à qualidade dos serviços e à aquisição
de novos conhecimentos e habilidades;
XXI - Exercer o poder disciplinar na sua esfera de

atuação: técnico

administrativo, docente e discente;
XXII - Homologar, como presidente do CONSU, a criação, implantação ou
desativação de cursos e programas, com anuência da Mantenedora;
XXIII - Conferir graus, assinar diplomas e conceder, mediante aprovação dos
órgãos superiores, títulos honoríficos;
XXIV - Celebrar ou autorizar convênios e contratos com outras instituições de
caráter técnico-científico e cultural
XXV - Cooperar com a Mantenedora na solução de pendências nas obrigações
financeiras do corpo discente: e
XXVI - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Geral, as resoluções e demais
normas da FAEF.
E, ainda de acordo com o Art. 19 Cabe também ao Diretor supervisionar o
exercício das funções próprias ou ainda outras que lhe sejam delegadas pela
Mantenedora, tais como:
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I - Coordenar a elaboração, controlar a implementação, acompanhar a execução
e promover a revisão periódica do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI
da Faculdade;
II

-

Promover

a

elaboração,

gerenciamento

e

acompanhamento,

em

consonância com as áreas administrativas, Unidades e Cursos, dos planos de
trabalho semestrais ou anuais;
III - Acompanhar e analisar os relatórios dos diversos setores da faculdade
relativos ao cumprimento do PDI;
IV - Realizar o gerenciamento e controle dos projetos que venham a ser
implementados na FAEF;
V - Atender e responsabilizar-se, no âmbito de suas competências, pelos
processos de recredenciamento institucional, reconhecimento, e renovação de
reconhecimento dos cursos da FAEF;
VI - Dar suporte às áreas envolvidas na preparação dos cursos para recebimento
de avaliações externas para reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos;
VII - Dar suporte à implementação e acompanhamento das ações de preparação
dos alunos para os processos avaliativos conduzidos pelo Ministério da Educação
– MEC;
VIII - Supervisionar a elaboração e o arquivo das Resoluções, Atos Executivos,
Instruções Normativas e demais documentos institucionais;
IX - Promover o estabelecimento de convênios de cooperação com outras
instituições nacionais e estrangeiras, bem como, incentivar o intercâmbio e a
participação de alunos da Faculdade em projetos interinstitucionais;
X - Apresentar, nos prazos fixados, em instrumento próprio, o seu plano
semestral anual de trabalho, devendo igualmente prover os meios e as condições
para receber os planos dos demais setores da Faculdade;
XI - Realizar o planejamento, elaboração, supervisão e controle orçamentário da
área; e
XII - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Geral, as resoluções e demais normas
da FAEF.
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XIII - Elaborar o calendário letivo e o plano anual de atividades pedagógicas e de
qualificação do corpo docente e submetê-lo à aprovação do CEPE;
XIV - Elaborar a proposta orçamentária dos Cursos no que diz respeito aos custos
com o corpo docente, projetos e investimentos em bibliografia e laboratórios,
XV - Delegar aos Coordenadores de cursos, ou a outros órgãos da Faculdade as
atribuições deste artigo, bem como, designá-los para missões especiais.
Importante saber que, de acordo com o Art. 14. do Regimento Escolar,
integram a Diretoria, vinculados diretamente ao Diretor, a Secretaria, a Biblioteca
e outros órgãos suplementares ou de apoio técnico e administrativo.
Quanto à Coordenadoria, são atribuições do Coordenador de Curso,
explicitadas no Art. 23, §13, do Regimento são:
I - Coordenar a execução das políticas de ensino da IES e do(s) curso(s), de
forma integrada com as atividades de pesquisa e extensão;
II - Subsidiar e acompanhar o processo de distribuição da carga horária docente,
em articulação com todas as instâncias da Faculdade, procedendo à admissão e
desligamento de docentes;
III - Programar e Supervisionar as atividades de orientação técnico-pedagógica
do corpo docente, visando ao aprimoramento do processo ensino- aprendizagem;
IV - Acompanhar às atividades docentes de planejamento e avaliação do ensino,
considerando os respectivos projetos pedagógicos e a elaboração e aplicação dos
planos de ensino;
V - Elaborar propostas inovadoras de ensino-aprendizagem, fomentando o uso
de

Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação

–

TIC,

assessorando

e

acompanhando os programas de nivelamento docente e discente;
VI

-

Propor

a

normatização

e

sistematização

dos

procedimentos

complementares ao Regimento Geral relativo à organização, controle e
acompanhamento das atividades de ensino, mediante aprovação dos Conselhos
Superiores;
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VII - Promover e acompanhar a elaboração dos projetos pedagógicos doscursos,
a partir das diretrizes curriculares, e zelar pela sua constante atualização,
assegurando unidade e coerência ao ensino ministrado, estendendo-se às
atividades

complementares

e

incluindo-se

os

estágios

curriculares

e

extracurriculares;
VIII - Acompanhar, em consonância com as exigências legais, a execução dos
respectivos processos avaliativos conduzidos pela Avaliação Institucional, bem
como às avaliações externas a IES;
IX - Responsabilizar-se, pelos processos de recredenciamento institucional,
reconhecimento, e renovação de reconhecimento dos cursos da FAEF, e em
regime especial ao curso que coordena, e às atividades referentes à Avaliação dos
alunos e do curso/instituição através do ENADE/MEC;
X - Acompanhar a implementação das políticas de apoio aos alunos com
necessidades educativas especiais, de acordo com a legislação e normas
específicas, bem como zelar pelo bem estar de todos os alunos implementando
o Plano de Atendimento ao Aluno da IES;
XI - Elaborar e fazer cumprir o Calendário Acadêmico dos cursos, em articulação
com os demais setores de apoio da Faculdade, nas atividades de ensino,pesquisa
e extensão;
XII - Acompanhar e dar suporte às ações da Secretaria e da Tesouraria da IES,
relacionadas à efetivação de matrículas regulares e em regime de DPS ou de
Adaptação, contribuindo na mitigação da evasão e da inadimplência, e de
majoração da ocupação das vagas dos cursos;
XIII - Acompanhar e supervisionar às atividades de orientação técnicopedagógica do corpo docente, visando ao aprimoramento do processo ensinoaprendizagem, controlando a elaboração e aplicação dos planos de ensino dos
cursos e cumprimento do Projeto Pedagógico do(s) Curso(s), zelando pela
qualidade do ensino ministrado;
XIV - Cooperar com a Mantenedora na solução de pendências das obrigações
financeiras do corpo discente, atendendo alunos e familiares, e negociando com
os inadimplentes;
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XV - Apresentar, nos prazos fixados, em instrumento próprio, o seu plano
semestral de trabalho, que contemple: o ensino, a pesquisa e a extensão do curso
que coordena, bem como ao término do semestre apresentar os portfólios das
atividades desenvolvidas bem como relatório final do semestre, entreguesao
Diretor da Faculdade;
XVI - Expedir portarias, instruções de serviços, ordens de serviço e avisos, no
âmbito de suas competências, bem como proceder aos Aproveitamentos de
Estudos de alunos transferidos - ouvido o Colegiado do Curso;
XVII - Exercer as funções próprias, ou outras que lhe sejam delegadas pelo
Diretor, bem como fazer parte de diferentes setores e Núcleos de Apoio ao Diretor
- que exercem atividades correlatas ao ensino, à pesquisa e à extensão, além das
realizadas pelo núcleo de atividades de divulgação dos cursos da Faculdade;
XVIII - Cumprir e fazer cumprir o Regimento Geral, as resoluções e demais
normas da FAEF, aplicando as devidas penalidades regimentais e trabalhistas
aos

infratores

docentes,

técnico

administrativos

ou

discentes

sob

sua

responsabilidade;
XIX

-

Adquirir

supervisionando

os
os

materiais

e

Laboratórios

equipamentos
utilizados

necessários

pelo

curso

que

ao

curso,

coordena,

apresentando ao Diretor da Faculdade, a cada término do semestre, os
respectivos relatórios do patrimônio de cada um, feitos através de detalhada
perícia, constatando o estado de uso de cada equipamento bem como
providenciando serviços e reparos necessários para adequação e uso.
XX

-

Contratar

ou

dispensar

pessoal

docente

e

técnico-administrativo

relacionado ao curso, através dos procedimentos institucionais e enviar ao setor
de Recursos Humanos as documentações necessárias para os procedimentos
legais;
XXI - Prospectar novos alunos divulgando o seu curso nas escolas de ensino
médio da região, autorizando a aquisição de materiais promocionais necessários
- físicos ou nas mídias sociais, rádios e jornais;
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XXII - Aprovar destinação de Bolsas aos alunos carentes, em percentuais justos
de acordo com o nível de carência comprovado, e as cancelar em casos de
fraudes.

6.6. PLANO INSTITUCIONAL DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
– PICRH
6.6.1. Objetivos
A IES possui o seu Plano Institucional de Capacitação de Recursos Humanos
– PICRH, devidamente descrito no PDI no item 5.8, que tem por objetivo
promover a melhoria da qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e
de gerência da Instituição, por meio de: cursos de pós-graduação (lato e stricto
sensu) e de treinamento e atualização profissional.
É voltado para a sua comunidade interna e externa, oportunizando ao corpo
técnico-administrativo condições de aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de
seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais.
6.6.2. Mecanismos
Para atingir tais objetivos, a instituição oferece aos seus funcionários os
seguintes incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira:
- Bolsas de estudos parciais para os cursos de doutorado, mestrado,
especialização ou aperfeiçoamento, em instituições estrangeiras;
- Bolsas de estudos parciais, para os mesmos cursos, também no Brasil;
- Concessão de bolsas parciais a recém-graduados, para os cursos de pósgraduação lato sensu, como incentivo para o ingresso na carreira docente da
instituição, tendo preferência os ex-monitores;
- Concessão de auxílio para que os seus funcionários participem de
congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação
ou em área afim;
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- Oferta de cursos de treinamento e atualização profissional, aos seus
funcionários;
-

Auxílio

para

divulgação

e/ou

publicação

de

teses,

dissertações,

monografias ou outros trabalhos acadêmicos ou profissionais de seu pessoal
técnico-administrativo;
- Oferta de infraestrutura para que os seus funcionários imprimam ou
editem suas produções científicas, com o apoio da entidade;
- Licença para participação em programas, externos ou internos, de pósgraduação e/ou de treinamento profissionais.
6.6.3. Requisitos para participação no PICRH
Os professores e funcionários da instituição podem se inscrever no PICRH
de acordo com os seguintes critérios:
- nos cursos de especialização: os que possuam a graduação na área e tenham
certificado de monitoria;
- nos cursos de treinamento ou de atualização profissional: os que estejam
atuando na área do curso ou que tenham pretensões de promoção para essa área.
Os programas estarão abertos também à comunidade externa, com as
seguintes prioridades:
- ex-alunos das Faculdades mantidas, com certificado de monitoria;
- ex-alunos das Faculdades mantidas, em processo de recrutamento para
admissão nos quadros da entidade;
- candidatos inscritos nos programas de recrutamento e seleção de recursos
humanos para os quadros das Faculdades mantidas;
- profissionais em atuação no Estado de São Paulo, com preferência para os
residentes ou domiciliados na cidade de GARÇA e região.
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6.6.4. Gerenciamento
O PICRH será administrado por coordenador designado pela diretoria.
Os programas serão previamente aprovados pelo colegiado de ensino,
pesquisa e extensão, na forma regimental, e serão executados pelo Núcleo de
Ensino, de acordo com a proposta aprovada.
Caberá ao coordenador do PICRH:
- Gerenciar todas as atividades de apoio administrativo e financeiro aos cursos e
aos seus participantes;
- Elaborar relatórios periódicos sobre o funcionamento dos programas;
- Submeter à diretoria as propostas de recrutamento, seleção, admissão e
dispensa de recursos humanos para os programas, bem como alocação dos
demais recursos necessários a cada curso ou atividade;
- Presidir a comissão encarregada de selecionar os candidatos para os
programas, segundo os critérios estabelecidos neste plano e nas demais normas
expedidas pelos órgãos próprios da instituição;
- Submeter à diretoria os assuntos omissos, para decisão superior.
O diretor designará uma comissão, composta por três membros, paraseleção
e inscrição dos candidatos ao PICRH, sendo esta comissão dirigida pelo
coordenador do PICRH.
6.6.5. Financiamento
Os programas de pós-graduação, graduação e de treinamento profissional,
incluídos no PICRH, serão financiados com recursos próprios da SOCIEDADE
CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA, e por recursos alocados por terceiros.
Os orçamentos

anuais

ou plurianuais

da

SOCIEDADE

CULTURAL

E

EDUCACIONAL DE GARÇA destinarão recursos suficientes para a execução do
PICRH.
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6.6.6. Disposições gerais e transitórias
A instituição, anualmente, aprovará as ações e metas do PICRH para o ano
letivo seguinte, bem como sua articulação com os planos similares de instituições
congêneres e de organismos de financiamento da pós-graduação e da pesquisa,
no Brasil e no exterior.
O número de professores e pessoal técnico-administrativo a ser beneficiado
por este plano será levantado semestralmente pela chefia de cada setor.
6.6.7. Concessão de auxílios
A Sociedade Cultural e Educacional de Garça é uma instituição que se destina
a colaborar com o desenvolvimento das atividades realizadas pelos seusdocentes,
em todos os campos do conhecimento, fortalecendo a estrutura de pesquisa da
Instituição, dinamizando seu ensino e a prestação de serviços à comunidade.
A Sociedade Cultural e Educacional de Garça apoia as atividades dosdocentes
e pesquisadores da Faculdade mantida, mediante as

ações relacionadas ao

desenvolvimento científico e cultural dos docentes, destacando- se:
1) PESQUISA: através da concessão de auxílios para projetos de pesquisa que
contribuam para o desenvolvimento das diferentes áreas de conhecimento
abrangidas por seus cursos;
2) PUBLICAÇÕES: referente à edição de livros e revistas destinadas a servir de
instrumentos de auxílio à docência, e à divulgação de resultados científicos das
pesquisas desenvolvidas;
3) INICIAÇÃO CIENTÍFICA E DESENVOLVIMENTO: programas e projetos
envolvendo o planejamento de ações que venham atender às necessidades
identificadas na sociedade em geral.
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6.6.7.1. Competência e normas para concessão de auxílios
O Núcleo de Pesquisa – NUPES responsável pela análise e concessão de
recursos é o Conselho de Desenvolvimento da Sociedade Cultural e Educacional
de Garça, que tem as seguintes competências:
a) Analisar os pedidos de auxílio que lhe forem encaminhados, com a ajuda de
assessores selecionados entre pesquisadores da área, com qualificação mínima
equivalente a de mestre;
b) Organização das solicitações de auxílio aprovadas;
c) Conceder auxílios aos projetos aprovados, segundo a disponibilidade
financeira e de acordo com as prioridades, ouvida a Diretoria;
d) Acompanhar a execução dos projetos e a utilização dos recursos aplicados.
6.6.7.2. Tipos de auxílio
Os auxílios concedidos destinam-se a colaborar com o desenvolvimento e a
divulgação de pesquisas individuais ou institucionais. A iniciativa da solicitação de
auxílio é dos pesquisadores vinculados à Faculdade Mantida, atendidas às
exigências básicas de formalização, específicas para cada tipo de auxílio. Os
auxílios poderão ser concedidos em caráter complementar ou como custeio parcial
das necessidades.
O NUPES da Sociedade Cultural e Educacional de Garça poderá financiar
atividades que envolvam a realização de pesquisa de professores da Faculdade
e a divulgação de seus resultados, embora pesquisadores de outras Instituições
de Ensino possam participar como colaboradores.
São as seguintes as categorias de auxílios oferecidas pelo NUPES:
- auxílio à pesquisa;
- auxílio para participação de pesquisadores em reuniões científicas no país ou
no exterior;
- auxílio para organização de reuniões entre pesquisadores, com o objetivo do
desenvolvimento de projetos ou divulgação de resultados de pesquisa;
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- auxílio para publicação ou aquisição de bibliografia;
- auxílio para visita de professor visitante.
6.6.7.2.1. Auxílio à pesquisa
O auxílio à pesquisa destina-se a complementar os recursos necessários ao
desenvolvimento de projeto específico, sob a responsabilidade do pesquisador
solicitante.
Este tipo de auxílio poderá ser concedido para pesquisas individuais ou para
grupos formalmente constituídos. No caso de grupo, deverá ser encaminhado
comprovante de aprovação formal do mesmo pela Diretoria da Faculdade a qual
o grupo está vinculado, junto com o pedido de recursos. Os pedidos de auxílio
deverão ser apresentados via e-mail para o NUPES.
É prevista a possibilidade de concessão de auxílio para a aquisição de
material permanente (nacional ou importado), material de consumo (nacional ou
importado), serviços de terceiros (eventuais), despesas de transporte, diárias e
outros itens referentes ao processamento de pesquisas. Os itensenvolvidos com
a realização de eventos artísticos culturais também poderão ser concedidos,
desde que esses eventos tenham por base o desenvolvimento deum projeto
de pesquisa ou o estudo de um tema de importância intrínseca oude relevância
para a Faculdade Mantida pela Sociedade Cultural e Educacionalde Garça.
Os bens adquiridos para projetos auxiliados pelo NUPES, serão de
propriedade da Sociedade Cultural e Educacional de Garça, que os doará à
Faculdade mantida, permanecendo de uso prioritário deste, durante a realização
da pesquisa.
É vedado o uso dos recursos concedidos para outros fins que não os
expressos na solicitação, a menos que haja autorização da Diretoria da Sociedade
Cultural e Educacional de Garça. Os auxílios individuais serão de, no máximo, três
salários mínimos e os auxílios para grupos de, no máximo cinco salários mínimos.
Em caráter excepcional poderão ultrapassar esses valores.
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Em caso de auxílio para importação de produtos, a quota, geralmente de
20% (vinte por cento) estimada para despesas de frete, desembaraço e outros
devem estar previstos dentro desses limites.
Quando se tratar de grupo de pesquisa, a solicitação deverá ser feita pelo
coordenador do grupo, com a titulação mínima de doutor. Os demais
componentes deverão ser identificados com suas respectivas responsabilidades
(outros docentes, pesquisadores, bolsistas e estagiários), e definido o papel de
cada um na equipe e no projeto.
6.6.7.2.2.

Auxílio

para

participação

de

pesquisador

em

reuniões

científicas no país ou no exterior.
O auxílio para participação de pesquisadores em reuniões destina-se a cobrir
despesas de transporte de ida e volta ou de manutenção por curto período de
tempo, correspondente a três dias. Esse tipo de auxilio poderá ser concedido
conforme os seguintes critérios:
a)

A concessão é parcial. Os interessados deverão mencionar qual é sua

preferência ao solicitar o auxílio, entre despesas de transporte ou estadia;
b)

Somente será concedido auxílio para o pesquisador que participar com

apresentação de trabalho. O trabalho, na íntegra, e seus resumos deverão ser
anexados à solicitação de auxílio. O resumo deverá, obrigatoriamente, fazer
referência à Faculdade Mantida, local de realização do trabalho e ou procedência
do docente. O comprovante de aceitação do trabalho pela comissãoorganizadora
da reunião deverá ser apresentado até o momento da outorga do auxílio;
c)

Em casos de trabalhos em coautoria, o auxílio poderá ser concedidoapenas

a um dos autores do trabalho.
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6.6.7.2.3. Auxílio para organização de reuniões entre pesquisadores
Este auxílio poderá ser concedido para realização de reuniões organizadas
pela FAEF, visando à apresentação e discussão de projetos ou resultados de
pesquisa.
Os auxílios poderão cobrir despesas com material de escritório, impressão
de programas e resumos, despesas de transporte e acomodação depesquisadores
convidados, despesas de correio e outras, compatíveis com essas atividades.
Os pedidos deverão descrever os objetivos de reunião, seu programa e, em
caso de haver pesquisadores convidados, a lista destes com informações sobre
os objetivos de sua participação. Deve-se, também, especificar a destinação dos
recursos solicitados.
6.6.7.2.4. Auxílio para publicações ou aquisição de bibliografia
O auxílio para publicações destina-se a estimular o docente a produzir e
divulgar trabalhos científicos, em quaisquer modalidades de comunicação.
Permite publicações de artigos científicos resultantes de pesquisa realizada pelo
autor, desde que aceitas por revistas especializadas que tenham um corpo de
assessores para julgamento dos artigos, indexação e registro no ISSN.
Esse auxílio também admite a aquisição de material bibliográfico, como
livros, cópias de documentos e outros materiais de referência, para atender ao
desenvolvimento de um projeto de pesquisa. A bibliografia concedida deverá ser
cadastrada pela biblioteca da Faculdade Mantida, sendo emprestada ao
pesquisador até o término do projeto.
No caso de aquisição de bibliografia de referência, deve ser encaminhado o
plano de pesquisa para o qual a aquisição é necessária e a justificativa de sua
necessidade.
Vale ressaltar que a análise do teor e qualidade do veículo dependerá da
aprovação do NUPES.
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6.6.7.2.5. Auxílio para vinda de professor visitante
Destina-se a colaborar na vinda de Professor de competência comprovada,
para atuação em projeto de pesquisa. No pedido deve ser mencionada a
participação que o professor terá no desenvolvimento do projeto. Nesse tipo de
solicitação podem ser concedidos recursos para transporte ou estadia do visitante
que não excedam aos valores estabelecidos para pesquisas individuais.
6.6.7.2.6. Documentos necessários para solicitação de auxílio
Toda solicitação de auxilio deverá ser enviada em duas vias, contendo:
- oficio de encaminhamento;
- cadastro de pesquisador;
- currículum lattes;
- formulário especifico do tipo de auxílio pretendido;
- projeto de pesquisa;
- cronograma de desenvolvimento;
-

em

caso

de

projeto

de

equipe,

informar,

respectivamente,

a

responsabilidade de cada pesquisador;
- orçamento detalhado dos itens;
- cronograma de desembolso (quando for o caso);
Em caso de participação em reunião científica, devem ser enviados:
comprovante de aceitação do trabalho, documento que demonstre proficiência
em língua estrangeira (ambos podem ser entregues na data de outorga) e data
de embarque e desembarque.
Os formulários devem ser solicitados ao NUPES.
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6.6.7.2.7. Projeto de pesquisa
O conteúdo e a apresentação de projeto de pesquisa são centrais na
solicitação de auxílio. Apesar das peculiaridades das diferenças entre áreas do
conhecimento, todo projeto de pesquisa deve evidenciar um problema, localizálo no contexto pertinente, destacando sua importância, e apresentar uma forma
de abordagem relacionando-a com os objetivos que se pretende atingir. Seu
conteúdo deve, portanto, cobrir os tópicos, segundo as normas recomendadas
pela metodologia científica.
6.6.7.2.8. Dinâmica da análise dos projetos e concessão dos auxílios
Os pedidos de auxílio ao NUPES serão examinados preliminarmente, para
verificar se contêm todos os dados e documentos exigidos pelas normas
específicas de cada tipo de auxílio.
A apresentação de formulários não devidamente preenchidos e a falta de
documentos iniciais ou adicionais exigidos prejudicarão a tramitação do processo.
O julgamento das solicitações será feito pela assessoria específica, a
solicitação deverá ter despacho final do NUPES e Diretoria da Sociedade Cultural
e Educacional de Garça.
Depois de aprovada a solicitação, o pesquisador interessado deverá assinar
o termo de outorga, para obter a liberação dos recursos correspondentes. O
auxílio será atribuído e corresponderá ao índice de correção monetária vigente na
data da aprovação. Não serão concedidos reajustes monetários dos valores
atribuídos ou complementares para a realização das atividades ou aquisição dos
bens previstos no projeto.
No caso de não ser aprovada a solicitação feita ao NUPES, serão enviadas ao
pesquisador interessado as razões do indeferimento, de forma resumida. Será
possível a obtenção de solicitação de informações complementares sobre o
indeferimento, por escrito ou mediante entrevista com o coordenador doNUPES.
6.6.7.2.9. Relatórios
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Os relatórios devem ser apresentados dentro das normas usuais que regem
as publicações científicas. Sua redação deve ser clara e precisa. Devem ser
apresentados resultados e conclusões. As tabelas ou figuras se houver, devem
ser apresentados de forma adequada, segundo as normas técnicas disponíveis.
Com as devidas adaptações, de acordo com as peculiaridades das áreas, os
relatórios deverão abranger os seguintes tópicos, em cada tipo de projeto:
a)

Auxílio à pesquisa

- resumo do plano inicial e objetivos;
- síntese dos relatórios anteriores (se houver);
- análise detalhada da etapa cumprida no pedido a que se refere o relatório;
- discussão e conclusões parciais ou finais (conforme o caso);
- programa de trabalho para a etapa seguinte (quando se tratar de relatório
parcial);
- prazo provável de publicações dos dados e outras formas de uso dos
resultados, se houver (curso, divulgação, etc., quando se tratar de relatório final).
b) Participações em reunião no País e no exterior
O relatório deverá ser crítico e não se limitar à comprovação da presença,
incluindo:
-

comentários sobre a importância dos assuntos tratados para a área

específica e as repercussões para a sua linha de pesquisa;
-

comentários e críticas da audiência a respeito de sua apresentação;

-

como a experiência adquirida foi ou será transmitida à comunidade docente e

discente da Instituição ou ao grupo de pesquisa;
-

intenção de publicar os trabalhos apresentados e prazo provável da

publicação.
c) Reuniões entre pesquisadores
O relatório deve ser crítico, descrevendo sumariamente os resultados
positivos e negativos do encontro, sua importância para a área do conhecimento
e a importância da participação dos convidados.
Reitera-se que a aprovação dos relatórios será condição essencial para o
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julgamento de novos pedido enviados pelo responsável pelo projeto e demais
integrantes da equipe. Contudo, é possível, ao mesmo tempo, ter um projeto de
pesquisa auxiliado, em andamento, e solicitar auxílio para participar em reunião
científica.
6.6.7.2.10. Prestação de contas
Além de relatórios referentes ao desenvolvimento do projeto, o pesquisador
que recebeu auxílio deverá prestar contas, ao NUPES, das despesas efetuadas
com os recursos que lhe foram repassados. Para tanto, deverão ser obedecidas
as instruções específicas.
Não será enviado ao pesquisador o título de quitação do auxílio, concedido
pela NUPES, sem o recebimento e a aprovação do relatório final e da respectiva
prestação de contas.
Não será concedido outro auxílio ao pesquisador que não tiver contas
quitadas. Caso o pesquisador desista, por alguma razão, do auxílio concedido pelo
NUPES, deverá informar, por escrito.
O NUPES faz parte do Conselho de Desenvolvimento da Sociedade Cultural
e Educacional de Garça.
6.7. PLANO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral tem como um dos seus
objetivos estratégicos a gestão profissional que considera a adoção de novos
sistemas integrados de gestão, o aperfeiçoamento da infraestrutura, a formação
de lideranças, a qualificação das pessoas e a otimização do uso dos recursos
humanos e financeiros.
Alinhada a esse objetivo está a diretriz estratégica com foco na valorização
do docente que é reconhecidamente o agente facilitador e transformador da
aprendizagem do aluno.
O Plano de Valorização Profissional abrange o corpo docente e pessoal
técnico‐administrativo da Faculdade é parte do Plano Institucional de Capacitação
de Recursos Humanos (PICRH), descrito neste capítulo referente à Gestão de
Pessoas.
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6.8. AUTOAVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, trouxe importantes transformações para a estruturação
da educação nacional, dando ênfase aos processos de avaliação, visando a
melhoria da qualidade de ensino e a acreditação de instituições e cursos pelos
órgãos competentes. A LDB permitiu a descentralização, uma vez que a União
pode delegar atribuições, relativas ao seu sistema, aos Estados eao Distrito
Federal, de acordo com seu art.10.
Em face dessas constatações, a FAEF desencadeou o Processo de
Autoavaliação

Institucional, objetivando

não

só

o

atendimento

de

uma

solicitação oficial, mas, antes, o cumprimento de uma missão social que é a de
informar à sociedade sobre seu desempenho, suas possibilidades, bem como
oferecer à comunidade interna subsídios no processo de reflexão e transformação
de seu próprio projeto acadêmico-institucional.
Avaliar uma instituição educacional supõe um olhar sobre sua complexidade,
ao mesmo tempo em que se racionalizam procedimentos concretizadores de um
juízo de valor sobre sua ação educacional e social.
Com a promulgação da Lei dos SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior), Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, novas sistemáticas e
diretrizes foram alocadas para avaliação da qualidade do ensino superior no
país, tal como para a filosofia e procedimentos para as avaliações institucionais.
Todavia, mesmo que parecidamente, algumas já eram adotadas nas experiências
anteriores das avaliações institucionais da FAEF.
Em síntese, a Avaliação Institucional abarca todo o conjunto de atividades
típicas da área educacional, não se resumindo a meros indicadores de quantidade
e aos aspectos administrativos, mas também aos aspectos qualitativos, da
comunidade acadêmica e da sociedade. Para esse último, que se constitui a
princípio, um direito social.
Os instrumentos de avaliação institucional vêm sendo redimensionados no
âmbito do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade, que se encontra em
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permanente construção, objetivando atender, cada dia mais alcançar a excelência
na qualidade do Ensino Superior.
E, como Instituição integrante da rede de Educação Superior, a FAEF adota
os instrumentos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), instituído pela Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentado
pela Portaria n. 2.051, de 9 de julho de 2004, a partir do segundo semestre do
mesmo ano.
O Processo de Autoavaliação Institucional elaborado sob a coordenação da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da FAEF é significativo, e para isso baseiase em questões relativas a cada uma das dimensões a ser avaliada através das
principais funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa.
Tais funções visam, respectivamente: a garantia de autoconhecimento, a
participação da comunidade e socialização de informações, a criação de subsídios
aos avaliadores externos e à comunidade para revisão de políticas, programas e
projetos institucionais.
O Processo de Autoavaliação Institucional da FAEF abrange o diagnóstico e
a análise dos cursos de graduação (ensino, pesquisa e extensão) e de pósgraduação.
Para dar início ao processo de autoavaliação institucional, o Projeto de
Autoavaliação, assim intitulado, deve possuir finalidades claramente definidas,
articuladas a um referencial teórico previamente estabelecido que direcione
metodologias e estratégias de ação, considerando as dimensões definidas pela
Lei do SINAES, bem como as características institucionais e sua experiência
avaliativa, interna e externa.
Nesse Processo fica previsto que a prática cotidiana da avaliação, o
aprofundamento do conhecimento da instituição, bem como o envolvimento dos
diversos segmentos da comunidade favorecerá a adequação do processo à
realidade institucional, instaurando-se paulatinamente uma cultura avaliativa
inerente ao exercício das funções educativas, tanto administrativas quanto
pedagógicas.
O envolvimento e a participação dos docentes, alunos e funcionários
também é fundamental para dar credibilidade e legitimidade à Avaliação
Institucional.
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A FAEF tem a avaliação como parte integrante do processo de planejamento
de suas atividades. Prevê que o processo de Avaliação Institucional subsidie a
tomada de decisões e alicerce a melhoria de sua organização curricular, seu
funcionamento, sua estrutura física e material, seu quadro de pessoal, seu
sistema normativo e seu processo de mudança organizacional na busca da
excelência dos serviços que produz, sejam eles pedagógicos, técnicos ou
administrativos.
Constituem a base sobre a qual a Instituição definirá os objetivos, o
planejamento e os métodos a serem utilizados em seu processo avaliativo. O
processo avaliativo pode prestar à instituição vários serviços, subsidiando o Plano
de Desenvolvimento Institucional – PDI, a estruturação dos cursos, a revisão dos
currículos e programas, o oferecimento de programas para o aperfeiçoamento
docente, a melhor utilização dos recursos e serviços de apoio educacional, o
desenvolvimento de uma linguagem comum entre professores, coordenadores e
setores, a mudança na alocação de recursos, a melhoria na seleção, formação e
atualização de recursos humanos, relacionamento com a comunidade e a sua
importância e participação social.
A Avaliação Institucional da FAEF foi pensada e vem sendo conduzida
como um processo permanente, democrático e participativo de acompanhamento
da vida acadêmica em suas diversas esferas de atuação: ensino, pesquisa,
extensão e gestão, em todas as instâncias da Faculdade.
O projeto de Avaliação, alicerçado nos princípios de totalidade, igualdade,
legitimidade política e técnica, cumulatividade, reciprocidade, comparabilidade,
articulação, racionalidade e dialogicidade, consagrados pela coletividade, visou
atender às funções de construção de uma consciência institucional, através da
promoção, estimulação e implementação de mecanismos e procedimentos
avaliativos, em todas as instâncias da Faculdade capazes de subsidiar processos
de autogestão, em que os resultados obtidos forneçam, continuamente, subsídios
necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos acadêmicoinstitucionais.
6.8.1. PROJETO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA FAEF
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Desde 2004, foi implantado um processo contínuo de avaliação na FAEF,
utilizando-se indicadores que consideram aspectos relativos ao conjunto da
instituição, tendo como foco inicial os cursos de graduação e pós-graduação e,
como perspectiva, a progressiva análise da instituição como um todo e uma
institucionalização do processo em médio prazo.
O processo de autoavaliação da FAEF é composto por aspectos, que, de
forma encadeada, buscam promover o contínuo pensar sobre a qualidade da
Faculdade. A análise situacional compreende o diagnóstico da realidade, que será
objeto da intervenção pretendida. Visa possibilitar a identificação dasprincipais
fragilidades e potencialidades relativas ao ensino de graduação, permitindo,
assim, a definição de prioridades, metas a alcançar e ações a serem
desenvolvidas.
Nessa etapa do processo avaliativo, busca-se observar prioritariamente as
necessidades, efetivas de cada curso, permitindo uma reflexão sobre os
problemas, com base no que seria ideal conseguir. Não é o momento de refletir
sobre as condições materiais para superar os problemas. Ao contrário, é hora de
priorizar o que precisa ser superado, mantido ou potencializado, com vistas a
ampliar a qualidade dos serviços prestados pela Faculdade.
Como consequência da identificação e priorização de problemas, outro
aspecto do processo auto avaliativo consiste em estabelecer, para cada problema
encontrado, uma solução. Deve se deve privilegiar soluções quepermitam um
aproveitamento de esforços da FAEF como um todo, garantindo racionalidade e
integração na busca da superação ou, pelo menos, redução dos problemas
identificados.
Neste aspecto, acentua-se a reflexão sobre a coletividade, articulando os
atores que participarão da implementação das soluções identificadas. Aqui o
princípio da legitimidade política deve ser observado, para que todos possam se
comprometer com os rumos da instituição.
Isso significa que, na medida em que se propõe a responder a perguntas
básicas para transformar ideias em realidade, ele possibilita o estabelecimento de
prazos, responsabilidades e recursos, criando medidas para o acompanhamento
das soluções.
O Projeto de Autoavaliação Institucional constitui-se, assim, no elemento185
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chave para a transformação positiva da realidade, permitindo uma visualização
efetiva dos esforços necessários para se buscar a qualidade institucional.
Finalmente, é preciso destacar a pretensão em atender aos princípios de
transparência e continuidade, incentivando a meta-avaliação do processo, bem
como ampla divulgação dos resultados alcançados, como valores sólidos da IES.
A Avaliação Institucional constitui-se no processo de acompanhamento da
vida acadêmica, o que supôs a análise simultânea de suas esferas de atuação:
ensino, pesquisa e extensão, que constituem a essência das atividades da FAEF,
numa busca incessante de equilíbrio da valoração das atividades de cada
componente e de unidade entre eles. Foi com essa intenção que a Autoavaliação
Institucional da FAEF se desenvolveu.
Entende-se por avaliação institucional o processo permanente de reflexão
sobre as ações desenvolvidas pelo corpo administrativo e pedagógico, visando a
excelência do ensino, o aperfeiçoamento da formação profissional e a melhoria
da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Entretanto, a Avaliação
Institucional não pode ficar restrita apenas ao administrativo, mas deve levarem
consideração o conjunto de aspectos indissociáveis das múltiplas variáveis
necessárias a sua realização, isto é, ao ensino ministrado, à produção acadêmica
e à sociedade.
Num primeiro momento, constituíram os princípios norteadores da
Avaliação Institucional da FAEF:
•

globalidade: leva em consideração o conjunto de aspectos indissociáveis

das múltiplas variáveis do processo;
•

respeito à identidade institucional: deve contemplar as características

específicas da instituição e da região em que se encontra;
•

adesão voluntária: garante a instauração de uma cultura avaliativa na

instituição;
•

isenção de sanções: não deve estar vinculada a mecanismos de punição

ou premiação. Ao contrário, serve de subsídio para a correção de insuficiências
encontradas;
•

continuidade: deve ser permanente;

•

aplicação: subsidia permanentemente a tomada de decisões na instituição.

186

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF

6.8.2. Metodologia
A Avaliação Institucional da FAEF foi pensada e vem sendo conduzida
como um processo permanente, democrático e participativo de acompanhamento
da vida acadêmica em suas diversas esferas de atuação: ensino, pesquisa,
extensão e gestão, em todas as instâncias da FAEF.
O projeto de Avaliação, alicerçado nos princípios de totalidade, igualdade,
legitimidade política e técnica, cumulatividade, reciprocidade, comparabilidade,
articulação, racionalidade e dialogicidade, consagrados pela coletividade, visou
atender às funções de:
Construção de uma consciência institucional, através da promoção,
estimulação e implementação de mecanismos e procedimentos avaliativos, em
todas as instâncias da Faculdade capazes de subsidiar processos de auto-gestão,
em que os resultados obtidos forneçam, continuamente, subsídios necessários à
reflexão e revisão de políticas, programas e projetos acadêmico- institucionais.
O Projeto de Autoavaliação Institucional, proposto e elaborado sob a
coordenação da Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da FAEF, deixa claro
que é preciso tornar significativo o processo de Autoavaliação Institucional na
FAEF, e para isso baseia-se em questões relativas a cada uma das dimensões a
avaliar através das principais funções da avaliação: diagnóstica, formativa e
somativa.
Tais funções visam, respectivamente: à garantia de autoconhecimento; à
participação da comunidade e socialização de informações; à criação de subsídios
aos avaliadores externos e à comunidade para revisão de políticas, programas e
projetos institucionais.
O

desenvolvimento

acompanhamento

das

atividades

acadêmicas

institucional é permanente. Desde

de

avaliação

e

a sensibilização

da

comunidade interna e externa para o tema até a análise dos seus resultados.
Seminários

temáticos

serão

apresentados

nas

reuniões

pedagógicas,

administrativas, estudantis e da equipe gerencial, para a elaboração de
instrumentos de avaliação e discussão dos seus resultados. Serão divulgadas as
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informações de toda programação da avaliação através do site da instituição
(www.faef.br),

cartazes

e

panfletos.

É

preciso

ainda

ressaltar

que

a

responsabilidade e o compromisso na realização da autoavaliação na FAEF é da
Comissão Permanente de Autoavaliação, bem como a elaboração do Relatório
Final e sua posterior divulgação.
A Faculdade FAEF valoriza a importância da autoavaliação como processo
contínuo que permite a Instituição aprofundar um olhar sobre o trabalho que
desenvolve de forma mais eficiente e efetivo, identificando permanentemente sua
dinâmica, seu modo de inserção na sociedade e o significado de

seutrabalho

como

projetos

recursos

para

a

realimentação

de

seus

programas,

e

compromissos.
A CPA da Faculdade FAEF funciona de acordo com as diretrizes da Lei nº
10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).

Dedica-se

ao

monitoramento

de

processo

de

diagnóstico

e

aprendizagem que permita conhecer a Instituição para assegurar a compreensão
das dificuldades que se apresentam, dos equívocos que se processam e,
sobretudo, potencializar as condições necessárias para desenvolver um trabalho
de excelência.
Em 2017, as ações da CPA foram realizadas conforme planejado, tendo suas
reuniões sido realizadas trimestralmente, nas datas programadas, e com registro
de atas de tudo quanto discutido e decidido. Os resultados observados pela CPA
são apresentados anualmente para toda a comunidade acadêmica em palestras
previamente agendadas. Os resultados das autoavaliações serviramde subsídio
ao planejamento de novas ações voltadas ao desenvolvimento institucional,
sempre submetido à aprovação final pelo Conselho Superior da Faculdade. Além
disso, esses resultados ajudam em revisões dos procedimentos acadêmicos e
administrativos quanto aos aspectos que foram identificados como deficitários,
conforme diversos relatos feitos ao longo deste Relatório.
A principal ferramenta para obtenção de dados para o planejamento da CPA
são as Pesquisas Institucionais. Elas foram realizadas e envolveram a avaliação
da Instituição pelos corpos discente, docente e técnico-administrativo.
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Essas pesquisas são fundamentais para o processo de autoavaliação institucional,
pois ajudam a traçar um panorama da percepção de cada um desses segmentos
quanto ao funcionamento da IES.
As Pesquisas são realizadas online, em ambiente Web, por meio de
formulários próprios. Há quatro tipos de questionários: professor avalia a
Instituição, corpo técnico-administrativo avalia a Instituição, aluno avalia a
Instituição e aluno avalia os professores. Os resultados da Pesquisa Institucional
são processados e consolidados pela equipe do Núcleo de Tecnologia da
Informação e Comunicação da FAEF e, posteriormente, analisados pela CPA.
Eles estão disponíveis podendo ser consultados pelos membros da comunidade
acadêmica a qualquer tempo.
6.8.3. Dimensões
Conforme estabelece o Artigo 3º da presente Lei do SINAES, dez dimensões
institucionais devem ser consideradas na avaliação da qualidade de uma
Instituição de Ensino Superior (IES), que, resumidamente são: a missão eo plano
de desenvolvimento institucional; a política de ensino, pesquisa, extensão e pósgraduação; a responsabilidade social da instituição; a comunicação com a
sociedade; as políticas de pessoal; organização da gestão da instituição;
infraestrutura física; planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos
estudantes; sustentabilidade financeira e outras que a instituição julgar
relevantes a sua característica. Então, a partir desse momento, os princípios
norteadores dessas dimensões devem balizar a elaboração do Projeto de
Autoavaliação da Instituição.
Os princípios mais importantes da Autoavaliação Institucional que explicam
a natureza deste processo, sua necessidade para o desenvolvimento institucional
e razão de ser, são expressas pelos objetivos fundamentais de Auto-Referência,
Auto-Análise e Auto-Desenvolvimento.
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Priorizando

os

indicadores

internos

que

são

relevantes

para

desenvolvimento da instituição, os objetivos a serem atingidos de acordo com a
metodologia de pesquisa adotada são identificar, analisar e entender a realidade
institucional utilizando-se de indicadores internos e externos, com ênfase nos
indicadores internos, construídos de forma participativa e valorizando a análise
histórica de outros momentos avaliativos vividos na instituição.
Como instituição que se propõe a viver um processo de Autoavaliação
Institucional a FAEF planeja as etapas desse processo a fim de alcançar sucesso,
sendo estas: preparação; elaboração do projeto; de organização do processo;
de condução do processo; resultados e informes; validação e plano de ações.
Compreende-se

a

Autoavaliação

Institucional

como

mecanismo

de

produção, desenvolvimento científico e de juízo de valor sobre a faculdade, o
processo avaliativo, as relações humanas institucionalizadas, dentre outros.Tem
caráter pedagógico, formativo, pois é uma experiência social significativa que
forma valores e promove mudança da cultura avaliativa, potencializando o
desenvolvimento humano e institucional. A ênfase do processo avaliativo é
qualitativa, pois tem o propósito de entender processos de construção darealidade
de um grupo social mediante coleta e interpretação em profundidadee detalhada
a fim de detectar comportamentos sociais e práticas cotidianas. A técnica
qualitativa é combinada à quantitativa através da utilização de dados secundários
sobre a Faculdade e seus membros. O princípio da flexibilidade é assegurado em
um processo qualitativo como o proposto neste trabalho, uma vez que ajustes
durante o processo se fazem necessários, evidentemente sem comprometer os
propósitos maiores do processo avaliativo.
6.8.4. COMISSÃO PERMANENTE DE AUTOAVALIAÇÃO DA FAEF – CPA
A Comissão Permanente de Autoavaliação – CPA/FAEF é um órgão de
coordenação, supervisão e execução do sistema interno de autoavaliação,
instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, art.11. Nas “Diretrizes
para implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –
SINAES/MEC”, item 4.2, onde consta que:
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“A autoavaliação da instituição é o componente central que confere
estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES,
integrando todos os demais componentes da avaliação institucional. No caso das
instituições isoladas, a avaliação dos cursos deve conter, em seu roteiro,
elementos próprios da avaliação da instituição.”
E, ressalta ainda que:
“Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a
autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais
efetivamente realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao
desenvolvimento institucional”.
Privilegiar o conceito de autoavaliação e sua prática educativa para gerar,
nos membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidade,
problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos
institucionalizados e participativos para a sua realização.
A partir de sua instalação, a CPA tem a tarefa de realizar durante curto
intervalo de tempo (quatro meses) a elaboração do Projeto de Avaliação
Institucional da FAEF. Para isso, houve dedicação integral dos componentes da
CPA/FAEF, por meio de reuniões semanais durante este período para elaboração
de pré-projeto de Avaliação Institucional da Faculdade.
O objetivo geral da CPA/FAEF é a construção de uma consciência
institucional, tendo em vista possibilitar que os resultados obtidos forneçam os
subsídios necessários à reflexão e revisão de políticas, programas e projetos
que favoreçam os processos de autogestão em todas as instâncias.
E, os específicos:
- Viabilizar um processo permanente de análise e debate sobre o Projeto
Pedagógico Institucional da FAEF.
- Fornecer subsídios para tomada de decisões que favoreçam o Projeto de
Desenvolvimento Institucional da IES.
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- Analisar a eficiência, a eficácia e a relevância social e científica dos programas
e projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão.
- Promover e estimular a implementação de processos avaliativos em todas as
instâncias da Faculdade, de forma a subsidiar aperfeiçoamento e articulação
contínuos dos programas e projetos acadêmicos, na busca da melhoria da
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
A mediação da CPA se fez através da sistematização de questões levantadas
junto à comunidade, pelo processo de definição de indicadores e de variáveis.
Esta sistematização compreendeu a elaboração de instrumentos para coleta de
dados, sua viabilização eletrônica, análise e tratamento desses dados em
diferentes instâncias.
O conceito de avaliação formativa, que ganha destaque considerável
atualmente, traduz-se pela avaliação do processo mais do que pela verificação de
produtos finais.
6.8.5. ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA
DE AUTOAVALIAÇÃO
À CPA cabe a elaboração do Projeto de Avaliação Institucional e sua
implementação, bem como o processo de sensibilização, articulação e divisão de
tarefas, tomando como agente a comunidade acadêmica. Para que efetivamente
a Autoavaliação da FAEF seja efetiva, algumas estratégias são adotadas pela
comissão:
- Adesão dos membros nos procedimentos de implantação e na utilização dos
resultados;
- Ampla divulgação e abertura do processo avaliativo;
- Ampliação e aperfeiçoamento gradual da avaliação dos elementos que
compõem a vida universitária, até atingir uma avaliação globalizada;
- Avaliação para planejar e evoluir, impulsionando o processo produtivo e a
autocrítica, assumindo-se o erro ou falha como elemento pedagógico;
- Disponibilização dos dados para avaliação dentro da própria rotina da
Faculdade, corrigindo, adequando e criando procedimentos na dinâmica da IES;
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- Envolvimento de todos, discentes, docentes, pessoal técnico/administrativo e
sociedade civil;
- Estruturação, de forma democrática, de Comissões de Avaliação Institucional
com a responsabilidade de avaliar, periodicamente, os cursos de graduação e pósgraduação;
- Garantia da avaliação contínua e incorporação dos resultados visando ao seu
aperfeiçoamento;
- Implementação de políticas de avaliação que respeitem os contextos e
particularidades das diversas Unidades de Ensino;
- Observância das características próprias de cada área;
- Utilização de indicadores que permitam comparações entre os Cursos;
- Utilização de metodologia adequada à absorção das informações pela
comunidade universitária acadêmica.
6.8.6. Formas de Participação da Comunidade Acadêmica e TécnicaAdministrativa
É fundamental em um processo de Autoavaliação ocorrer a participação
efetiva da comunidade institucional, pois esta assegura a autoanálise: a
instituição se pensa, repensa e viabiliza planos de ação que impliquem em
mudança e desenvolvimento.
A participação deve ser real em um processo de Autoanálise, coletando,
analisando e emitindo parecer frente às informações levantadas em entrevistas
coletivas em uma perspectiva sócio qualitativa.
Outro objetivo fundamental da Autoavaliação Institucional explicita a
natureza do processo que é a necessidade de potencializar e desenvolver as
pessoas da instituição e, consequentemente a própria instituição.
O próprio ato de avaliar é um momento intencionalmente pedagógico e de
potencialização dos recursos humanos, tomando-se como Auto Referência, e
alcançando a Autoanálise para assim se desenvolver e buscar a excelência. O
Autodesenvolvimento traz as diretrizes para mudanças que contribuem para o
aperfeiçoamento, desenhando políticas, planejamentos, redimensionando
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recursos, acordos de cooperação interinstitucionais

e outras ações que

incrementam a qualidade acadêmica.
6.8.7. Indicadores da Avaliação Externa
O SINAES integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação,
aplicados em diferentes momentos, e a FAEF as adota sempre como indicadores
de avaliação externas:
a-) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) – é o centro de
referência e articulação do sistema de avaliação que se desenvolve em duas
etapas principais:
- autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada
IES, a partir de 1° de setembro de 2004;
- avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo
diretrizes estabelecidas pela CONAES.
b-) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação
por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de
comissões externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do
processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos
estão sujeitos.
c-) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos estudantes
do final do primeiro e do último ano do curso, estando prevista a utilização de
procedimentos amostrais. Anualmente, o Ministro da Educação, com base em
indicação da CONAES, definirá as áreas que participarão do ENADE.
A Instituição entende as três esferas como partes de um mesmo sistema de
avaliação, cada um desenvolvido em situações e momentos distintos, fazendo
uso de instrumentos próprios, mas articulados entre si. Abordam
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dimensões

e

indicadores

específicos,

com

o

objetivo

de

identificar

as

potencialidades e insuficiências dos cursos e instituições, promovendo a melhoria
da sua qualidade e relevância – e, por consequência, da formação dos estudantes
– e, ainda, fornecendo à sociedade informações sobre a educação superior no
país.
6.8.8. Forma de utilização dos Resultados da Avaliação
Como sua razão de ser encontra-se na prestação de serviços de qualidade
à sociedade, buscando sempre a excelência na produção, sistematização e
democratização do saber, os resultados são utilizados com o propósito deconduzir
ao aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos, e melhoria da
qualidade dos serviços educacionais prestados, em todos os âmbitos presentes
na IES.
Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas
avaliações servirão de referência para a atualização do planejamentoestratégico
institucional,

definição

de

programas

e

projetos

e

embasarão

novos

procedimentos de gestão administrativa e de ensino-aprendizagem. Orientarão
os planos de ensino e de cursos e serão discutidos com os parceiros institucionais,
objetivando atualizá-los a partir da troca de informações e experiências
vivenciadas no mundo do trabalho.
Esse sistema foi construído com a finalidade de analisar, oferecer subsídios,
fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação de
processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão
crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados, abrangendo
todas as instituições de educação superior.
A autoavaliação, assim, constitui um componente central que confere
estrutura e coerência ao processo avaliativo que se desenvolve nas IES,
integrando todos os demais componentes da avaliação institucional, entendendose autoavaliação como um processo cíclico, criativo e renovador de análise e
síntese das dimensões que definem a instituição. Seu caráter diagnóstico e
formativo de autoconhecimento deve permitir a reflexão sobre as prioridades
estabelecidas no Projeto Pedagógico Institucional.
A prática da autoavaliação como processo permanente constitui-se num
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instrumento de construção e/ou consolidação de uma cultura de avaliação da
instituição, com a qual a comunidade interna deve se identificar e se
comprometer.
Seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (dos
docentes, discentes e técnico-administrativos) quanto institucional, pelo fato de
colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência, devendo
inclusive inserir a participação da comunidade externa usuária.
Por último, os resultados da autoavaliação são submetidos ao olhar externo
de especialistas de áreas/cursos, de planejamento e de gestão da educação
superior, na perspectiva de uma avaliação externa das propostas e das práticas
desenvolvidas. A avaliação externa é composta de duas etapas: a visita dos
avaliadores à instituição e a elaboração de relatório de avaliação institucional.
Dessa forma, o diagnóstico da avaliação institucional serve tanto ao
autoconhecimento institucional, como orienta a gestão para a definição de seu
planejamento estratégico a partir das potencialidades e fragilidades apresentadas
em cada dimensão.
A avaliação periódica do próprio processo, em função da dinamicidade do
mesmo, é ponto vital para a reciclagem e realimentação, sendo que a difusão dos
resultados, por meios de comunicação massivos e interativos, deverá garantir o
permanente contato com a comunidade acadêmica e a sociedade em geral,
assegurando a retroalimentação do processo de avaliação da Faculdade.
Para isso são realizadas reuniões individuais e ou coletivas com docentes,
discentes e funcionários da instituição, além de reuniões internas, por setor, para
buscar alternativas para resolver problemas de infraestrutura institucional.
Nessa perspectiva, o processo de autoavaliação Institucional da FAEFvoltase para o atendimento de uma tríplice exigência, no objetivo de tornar-se:
- um processo

contínuo

de

aperfeiçoamento do desempenho acadêmico;

- uma ferramenta para o planejamento da gestão da Instituição de Ensino
Superior;
- um processo sistemático de prestação de contas à comunidade interna e
externa.
Isso significa acompanhar metodicamente as ações desenvolvidas na
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Instituição a fim de verificar se as funções e prioridades determinadas
coletivamente estão sendo realizadas e atendidas. É esse contraponto entre o
pretendido e o realizado que dá sentido à Autoavaliação Institucional nas
organizações universitárias.
Assim, os princípios norteadores da Autoavaliação Institucional na
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF, identificam-se:
- pela aceitação e conscientização da necessidade de avaliação por parte de todos
os segmentos envolvidos;
- pelo reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e
dos critérios a serem adotados;
- pelo envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na
sua execução e na implementação de medidas para a melhoria do desempenho
institucional.
Nesse sentido, na Faculdade:
- a avaliação deve ser um processo institucional envolvendo aspectos
indissociáveis das atividades-fim e atividades-meio, necessários à sua realização.
Para tanto, deve buscar uma análise simultânea do seu conjunto de dimensões
relevantes ou, a partir de prioridades definidas no âmbito da Instituição e dos
recursos disponíveis, hierarquizar, cronologicamente, o tratamento de cada uma
delas;
- a proposta de avaliação deve integrar, num processo global, esforços e
experiências de avaliação já existentes na Faculdade, englobando aspectos
quantitativos e qualitativos, bem como as demais experiências de instituições
congêneres;
- o processo avaliativo deve aliar a estratégia de avaliação interna à avaliação
externa, combinando subsídios e juízos de valor dos indivíduos comprometidos
com a Instituição, (porque nela desenvolvem algum tipo de atividade), com o
julgamento de pessoas que a ela não estão ligadas por vínculos profissionais;
- a avaliação deve prever a efetiva e intensa participação de seus membros, tanto
na definição dos procedimentos e de formas de implementação, como na
utilização dos resultados, traduzidos em objetivos e metas, voltadas ao
aperfeiçoamento da Instituição;
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- o processo de avaliação deve apresentar legitimidade técnica sendo, que, para
tanto, dependerá de método científico para coleta e tratamento dos dados, a
partir de critérios pré-definidos;
- o processo de avaliação deve ser contínuo e sistemático, visando a
realimentação e aperfeiçoamento permanente do próprio processo avaliativo da
Instituição.
Significa, portanto, o acompanhamento metódico das ações desenvolvidas
pela Instituição com o fim de verificar se os objetivos, finalidades e prioridades,
definidas coletivamente, estão sendo realizadas e atendidas.
Enquanto processo global:
- possibilita identificação de fatos que afetam, positiva ou negativamente, seu
desempenho e adequação, relevância e qualidade de todas as atividades
desenvolvidas e serviços prestados pelo curso;
- oferece subsídios para que a Instituição e as pessoas envolvidas em todos os
seus segmentos possam atuar de forma planejada, corrigindo distorções
identificadas e aperfeiçoando elementos dos serviços prestados.
Os resultados do processo de Avaliação Institucional deverão possibilitar:
- o repensar a Instituição como uma entidade sintonizada com o momento atual
e capaz de responder às mudanças da sociedade em que se insere, em termos
sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, dentre outros;
- a recomendação de estratégias, objetivos, metas e ações futuras com vistas à
melhoria da qualidade de ensino, iniciação científica, extensão, gestão, missão,
comunicação e políticas institucionais, infraestrutura física e responsabilidade
social;
- implementação de ações corretivas que possibilitem o aperfeiçoamento do
desempenho institucional;
- firmar valores que conduzam a excelência do ensino e da gestão da IES, tendo
como base os interesses dos docentes, discentes, técnico-administrativos e
sociedade em geral, nas áreas de atuação da Faculdade;
- indicar diretrizes para a tomada de decisão da gestão universitária, servindo
como subsídios para o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, o Projeto
Pedagógico Institucional – PPI e os Projetos Pedagógicos dos Cursos.
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6.8.9. PLANO DE AÇÃO
Após o encaminhamento do relatório geral à Direção da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral - FAEF, a Direção e os Coordenadores de Cursos,
devem elaborar um plano de ação específico por Curso, para sugerir e
implementar medidas preventivas ou corretivas que possibilitará eliminar ou
minimizar aspectos negativos, porventura observados na avaliação.
Os planos de ação de cada curso devem ser elaborados pelo Diretor da
Faculdade, seus Coordenadores e Professores, sob a Coordenação da CPA, e
subsidiando as ações do Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI.
A execução dos planos de ação previstos no PDI será acompanhada pela
CPA, visando obtenção de subsídios para a próxima avaliação e de mensuração
da melhoria da qualidade na FAEF, rumo à excelência do ensino superiorprestado
à comunidade.
6.9.

FORMAS DE ACESSO
A forma de acesso aos cursos da Faculdade de Ensino Superior e Formação

Integral - FAEF é assegurada através de aprovação em Processo Seletivo –
Vestibular, apenas para candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou
Equivalente, de acordo com o inciso II do art.44 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9394/96.
Assim, as formas de acesso à FAEF do corpo discente ocorre através de:
a) Seleção e admissão aos cursos de graduação
O processo seletivo, segundo a legislação em vigor destina-se a avaliar a
formação recebida pelos candidatos e a classificá-los dentro do estrito limite das
vagas oferecidas, na graduação.
No edital de inscrição constam os cursos oferecidos, com as respectivas
vagas, os prazos de inscrição, a documentação exigida, a relação das provas, os
critérios de classificação e desempate e outras informações úteis.
Na ocasião do processo seletivo, a Faculdade tornará público:
-

a qualificação do seu corpo docente em efetivo exercício nos cursos de

graduação;
-

a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, como os
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laboratórios, computadores e acessos às redes de informação e acervo das
bibliotecas;
-

o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de

reconhecimento, bem assim dos resultados das avaliações realizadas pelo
Ministério da Educação;
-

o valor dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos e

normas de reajuste aplicáveis ao período letivo a que se refere o processo
seletivo.
O processo seletivo busca sempre abranger conhecimentos comuns às
diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de
complexidade, sendo integrado por testes de múltipla escolha e por uma redação,
que avaliem a reflexão crítica do candidato e sua aptidão para os cursos de
graduação oferecidos pela instituição.
A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem
ultrapassar o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem
os níveis mínimos estabelecidos pela legislação vigente. A classificação obtida é
válida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza o processo seletivo,
tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-la
ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro
dos prazos fixados.
Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá ocorrer novo
processo seletivo ou nelas poderão ser recebidos alunos transferidos de outro
curso ou instituição.

b) Matrícula
A matrícula, ato formal do ingresso e de vinculação à Faculdade, realiza- se
em épocas fixadas no Calendário Acadêmico. O requerimento deve serinstruído
com a documentação exigida pela legislação vigente, pelo Regimento ou normas
expedidas pelo colegiado superior da Faculdade.
A matrícula deve ser renovada, semestralmente, em prazos estabelecidos
no Calendário Acadêmico. Ressalvado o caso de trancamento de matrícula, a
não renovação da matrícula implica no abandono do curso e desvinculação do
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aluno à unidade de ensino.

6.9.1 POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES E ESTÍMULOSPARA PERMANÊNCIA
DOS ALUNOS NA IES
A FAEF demonstra grande preocupação no atendimento aos acadêmicos e
para isso elaborou o Programa de Atendimento ao Discente. Através deste
desenvolve ações diárias para o acompanhamento e atendimento ao corpo
discente da instituição em seus diversos Cursos Superiores, visando a
identificação e solução das dificuldades pedagógicas e acadêmicas dos alunos de
graduação e da pós-graduação.
Este programa completa-se aos demais planos e programas da FAEF
formando um conjunto de ações que buscam a qualidade nas atividades
acadêmicas.
Os discentes da FAEF são atendidos e apoiados nas atividades acadêmicas
através de ações que se alicerçam em cinco níveis de competências:

6.9.1.1Direção Acadêmica
A Direção Acadêmica da FAEF é gerenciada pela Direção e Vice-Direção, que
direcionam suas ações, no âmbito do atendimento ao discente, de modo à:
supervisionar as atividades dos colegiados de cursos e das coordenações de
cursos para que seja garantida a realização de todas as atividades acadêmicas
essenciais para a boa formação dos alunos; atender aos alunos quando
solicitados; solicitar junto à mantenedora verbas para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão; estimular as Coordenadorias no
desenvolvimento das atividades de extensão e de pesquisa e às destinadas ao
ensino com excelência.
6.9.1.2 Coordenação de Cursos
A coordenação de curso funciona como elo entre o corpo discente e a
direção da Instituição. Os coordenadores atendem os discentes diariamente e
através deste trabalho obtém um feedback das diversas atividades propostas
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aos alunos. Identificam também as dificuldades apresentadas pelos alunos e pelo
colegiado de Curso, podendo assim, elaborar mudanças curriculares, projetos de
monitorias, de extensão, de iniciação científica, atividades culturais, entre outras.
Desenvolvem suas atividades através das seguintes ações: atendimento diário ao
aluno; reuniões mensais com representantes de classe ouagentes multiplicadores
de informações; elaboração de projetos de gerenciamento e desenvolvimento
das atividades de extensão e iniciação científica em parceria com os Núcleos de
Pesquisa – NUPES e de Extensão e Ação Comunitária – NEACO; acompanhamento
das atividades de monitoria; participação nas reuniões de colegiado de curso e de
gestão acadêmica, além das reuniões dos outros órgãos colegiados da Instituição,
como o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

6.9.1.3 Colegiado de Curso e Coordenadores
Os colegiados de curso participam do Programa de Atendimento ao Discente
nos

seguintes

momentos:

atendimento

ao

discente

quando

solicitado;

acompanhamento dos projetos de iniciação científica; acompanhamento das
atividades de extensão; levantamento e solicitação de materiais necessários
para a realização de atividades acadêmicas; auxílio aos coordenadores na gestão
dos cursos; apresentação de fragilidades e medidas para melhoria do curso.

6.9.1.4 Docentes
Os docentes atendem aos alunos que participam dos projetos de iniciação
científica, das monitorias, dos projetos de extensão, dos trabalhos de conclusão
de curso, dos estágios supervisionados e em orientações pedagógicas na rotina
das salas de aulas.

6.9.1.5 Núcleos de apoio da Faculdade de Ensino Superior e Formação
Integral
A FAEF demonstra grande preocupação no atendimento aos acadêmicos,
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e, para isso, elaborou o Programa de Atendimento ao Discente. Através deste,
desenvolve ações diárias para o acompanhamento e atendimento ao corpo
discente da Instituição em seus diversos Cursos Superiores, visando à
identificação e solução das dificuldades pedagógicas e acadêmicas dos alunos de
graduação e de pós-graduação. Este programa acadêmico completa-se aos
demais planos e programas da FAEF formando um rol de ações que buscam a
qualidade nas atividades acadêmicas. E, para que o programa possa ser
efetivamente implementado, a FAEF incentiva e dá condições de funcionamento
dos seguintes núcleos de apoio:

6.9.1.6 Núcleo de Pesquisa - NUPES

A preocupação com a pesquisa, como eixo básico da Instituição, gerou a
necessidade da criação do Núcleo de Pesquisa – NUPES, cuja tarefa permanente
é consolidar a vocação da Faculdade, não só para o ensino, mas, também, para
a iniciação científica. Sua finalidade precípua é oferecer aos quadros docente e
discente da Instituição condições intelectuais e materiais favoráveis

ao

desenvolvimento dos projetos de iniciação científica.

6.9.1.7 Programa de Iniciação Científica
A Faculdade insere-se nesse universo ao determinar que os fundamentos
de sua política de iniciação científica estejam já inseridos nos primeiros degraus
dos seus cursos de graduação. Nesses cursos, devem ser conduzidas as principais
reflexões sobre os rumos do conhecimento, no âmbito da sua produção,
organização e difusão, além de sua compatibilidade com a lógica social.
Por outro lado, os alunos da graduação devem ser vistos como candidatos
natos aos programas de pós-graduação da Instituição e, como tais, iniciados
nos caminhos da construção do conhecimento. O Programa de Iniciação Científica
da FAEF é coordenado pelo NUPES, sendo algumas de suas atividades.
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6.9.1.8 Estímulo e auxílio para participação em Eventos
Há uma política de auxílio aos membros da Instituição em relação à
apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais. O
membro que constatar ter o aceite do trabalho para apresentação em eventos
nacionais e internacionais, submete pedido de auxílio para participação nos
mesmos, com anexo do aceite, datas e justificativa, para receber dispensa das
aulas, auxilio transporte, alimentação e estadia.
É uma ajuda pecuniária aprovada anualmente pelo Conselho Superior, a
quem cabe definir o número de bolsas auxílios para apresentação de trabalhos
científicos por alunos da graduação, dentro e fora do Estado de São Paulo.

6.9.1.9 Estímulo para divulgação da Produção Científica

A iniciação científica tem sido alvo de destaque na FAEF. Diante dos
objetivos estabelecidos pela Instituição, tem se revelado de grande relevância
social e científica. Assim, considera-se o incentivo a Pesquisa o um dos
investimentos realizado pela Instituição, pois é por essa via que a Faculdade
promove intelectual e financeiramente o crescimento de alunos e professores,
que podem, pela produção do conhecimento científico, devolver à comunidade e
aos parceiros a contribuição e respeito nestes depositados.
Além da publicação nos Anais do Simpósio de Ciências Aplicadas da FAEF,
trabalhos científicos também são divulgados através da Revista Eletrônica da
FAEF.
Todos os membros da Instituição são estimulados a desenvolver a pesquisa,
a participar em eventos acadêmicos e científicos, bem como a publicar e divulgar
trabalhos científicos, através do estímulo recebido pelo Plano de Carreira da
Instituição. A FAEF conta, como veículo de divulgação da produção intelectual,
artística e cultural do corpo docentes e técnico-administrativo a Editora FAEF e,
ainda, como anteriormente citada, a Revista Eletrônica. Tais atividades são
administradas pelo NUPES.
Os estímulos são:
- pagamento pelas horas dedicadas à orientação de projetos de iniciação
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científica;
- ajuda de custo para participação em eventos científicos externos;
- abono de faltas quando o docente estiver participando de eventos científicos;
- gratuidade na inscrição dos docentes em eventos científicos realizados pela
FAEF;
- inclusão do docente no plano de carreira, que quanto maior a titulação do
mesmo, maior o valor da hora aula;
- possibilidade de atuar como revisor das Revistas Científicas Eletrônicas da
FAEF;
- possibilidade de atuar como professor orientador dos alunos beneficiados com
a Bolsa de Iniciação Científica – BIC;
- possibilidade de atuar como professor orientador de trabalhos de conclusão de
curso e projetos de iniciação científica;
- possibilidade de atuar como membro da comissão científica dos eventos
promovidos pela FAEF;
- inserção da disciplina de Metodologia Científica em todos os cursos, resultando
em horas aulas a serem trabalhadas pelos professores;
- meios internos disponíveis para a publicação, como os Anais do Simpósio, as
Revistas Científicas Eletrônicas e a Editora FAEF, devidamente indexados na
Biblioteca Nacional;
- emissão de certificado comprovando a participação em atividades científicas,
permitindo assim o enriquecimento do currículo.

6.9.1.10 Núcleo de Ensino - NUEN
O NUEN é um órgão de apoio técnico-administrativo da Diretoria da FAEF
mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de Garça, sendo responsável pelo
acompanhamento da política educacional e por sua articulação com oensino
de graduação, funcionando como suporte técnico-pedagógico para as diversas
atividades relacionadas ao desenvolvimento e aprimoramento dos cursos de
graduação.
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6.9.1.11 Serviço Institucional de Orientação Educacional (SIOE)

O Serviço Institucional de Orientação Educacional (SIOE), da Sociedade
Cultural e Educacional de Garça, tem como finalidade desenvolver um trabalho
de apoio aos estudantes, objetivando a orientação psicopedagógica articulada
com o Projeto Pedagógico da Faculdade mantida.
O SIOE tem disponibilizado atendimento a todos os estudantes da
Instituição. Analisa conceitos e teorias que embasam o olhar e a escuta, visando
a identificação no comportamento dos alunos dos aspectos intervenientes que
estão

prejudicando

sua

aquisição

de

conhecimentos,

sua

forma

de

relacionamento com o mundo e com as pessoas nas diferentes situações. O
trabalho é desenvolvido tanto no aspecto individual, com o sujeito aprendiz, como
também nas relações interpessoais de aprendizagem e de saberes múltiplos. Este
serviço auxilia na identificação das dificuldades do processo de aprendizagem,
uma vez que lida com os problemas contemporâneos concernentes ao sujeito.
As principais atividades realizadas pelo SIOE são:
- entrevista psicológica;
- entrevista pedagógica;
- elaboração e acompanhamento de trabalhos escolares;
- elaboração e acompanhamento de esquemas e procedimentos de
hábitos de estudo;
- acompanhamento e orientação de dificuldades comportamentais;
- desenvolvimento dos atributos afetivos;
- aconselhamento, orientação e re-orientação vocacional;
- planejamento, coordenação e dinamização das atividades que tenham
como objetivo a aprendizagem, o desenvolvimento da personalidade e a
orientação educacional.

6.9.1.12 Programa de Atendimento Psicológico
O SOS Psicólogo é um programa desenvolvido pela FAEF, que tem um claro
objetivo de promover ações que operem na promoção da saúde emocional e de
melhores condições de convivência dos alunos entre si, com seus professores,
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dos servidores entre si, dos servidores com os alunos etc.; compreendendo que
ampliar o acesso da comunidade interna aos serviços de saúde emocional e
física, pois tais aspectos estão interligados, pode significar um diferencial
importante de integração e participação e uma resposta afetivada Instituição às
demandas sociais verificadas em nosso cotidiano.

6.9.1.13 Programa Institucional de Nivelamento
O NUEN (Núcleo de Ensino) mantém o Programa Institucional de
Nivelamento dos alunos da FAEF. Com o objetivo de expandir e melhorar os
conteúdos vistos no Ensino Fundamental e Médio, e ainda ampliar a qualidade
dos discentes para fazer frente aos desafios que encontrarão no Ensino Superior,
a FAEF, desenvolve um Programa de Revisão de Conteúdos Elementares aos
alunos dificuldade, bem como à comunidade, de forma gratuita para os
participantes. Os conteúdos serão ministrados por professores da FAEF em data
pré-definidas.

6.9.1.14 Atividades de Monitoria
A monitoria tem por objetivo despertar, no aluno que apresenta rendimento
acadêmico comprovadamente satisfatório, o gosto pela carreira docente e
assegurar a cooperação do corpo discente ao docente, nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão. A monitoria não implica vínculo empregatício eo monitor
ao término do semestre receberá um certificado pelas atividades desenvolvidas
durante a monitoria.
A seleção de monitores será realizada semestralmente, no início de cada
semestre, por intermédio dos docentes, com a participação da Coordenadoria dos
Cursos.
6.9.1.15 Mobilidade Acadêmica
O Programa de Mobilidade Acadêmica regulado pela Portaria nº 137/2018, foi
criado para permitir aos alunos de graduação da FACULDADE DE ENSINO
SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL – FAEF, FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS
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E AGRÁRIAS DE ITAPEVA – FAIT, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DO VALE DO SÃO LOURENÇO –

EDUVALE

e

FACULDADE

DE

ENSINO

SUPERIOR DO INTERIOR PAULISTA – FAIP, realizarem intercâmbio entre elas.
Para participar, o aluno precisa ter integralizado, com aprovação, todas as
atividades curriculares previstas para o primeiro ano (ou 1° e 2° semestres
letivos) do curso na Instituição de origem.
Este convênio não se aplica a pedidos de transferência de alunos. O aluno
participante deste convênio terá vínculo temporário com a Instituição receptora,
dependendo da existência de disponibilidade de vaga e das possibilidades de
inscrição na(s) disciplina(s) pretendida(s). O prazo máximo para afastamento é
de 1 ano letivo, e em caráter excepcional, a critério da Instituição receptora,
poderá haver renovação, sucessiva ou intercalada, do vínculo temporário, por até
mais um período letivo.
Os alunos das faculdades acima mencionadas, interessados em participar do
Programa de Mobilidade Acadêmica deverão consultar o Coordenador do seu
Curso para elaborar o plano de estudos a luz das ementas dos componentes
curriculares ofertados pelas Faculdades pleiteada para aproveitamento quando do
retorno, em seguida preencher um requerimento e entregar ao Colegiado para
deliberação.
A Faculdade de origem consultará a Faculdade receptora se aceita receber o
estudante. Após a resposta da mesma, a Faculdade comunica o aluno interessado.
De acordo com o convênio, o FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO
INTEGRAL – FAEF, FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA
– FAIT, FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DO VALE DO SÃO
LOURENÇO – EDUVALE e FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DO INTERIOR
PAULISTA – FAIP, não se responsabilizará pelas despesas dos participantes no
programa.
Os prazos obedecem ao disposto no Calendário Acadêmico da FAEF.
RESOLUÇÃO Nº 001/2018

Dispõe sobre a instituição do Programa de Mobilidade Estudantil entre as
faculdades do Grupo FAEF.
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A Diretora Geral da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF,
considerando a necessidade de garantir aos discentes a construção de itinerários
formativos mais ricos e flexíveis, RESOLVE:

Art. 1º - Criar o Programa de Mobilidade Estudantil na forma estabelecida por
esta Resolução.
Art. 2º - Será facultada aos alunos dos cursos de Graduação do Grupo FAEF a
participação em Programas de Intercâmbio entre as faculdades que compõem o
grupo, mediante a celebração de convênio.
Parágrafo único: Fazem parte do Grupo FAEF as seguintes faculdades:
a) Faculdade de Ensino Superior e formação Integral – FAEF;
b) Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT;
c) Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista – FAIP;
d) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Vale do São Lourenço – EDUVALE.
Art. 3º - A solicitação de afastamento para cursar componente curricular em outra
Instituições de Ensino será feita pelo estudante, regularmente matriculado,
mediante a apresentação de requerimento ao Coordenador do Curso de
Graduação, contendo uma justificativa e uma cópia do histórico escolar
atualizado.
Parágrafo Único - A solicitação deverá ser apresentada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias do final do prazo estabelecido pela Instituição de destino do
aluno, para permitir a tramitação do processo na IES.
Art. 4º - Caberá ao Colegiado do Curso de Graduação analisar e aprovar o pedido
de acordo com as normas vigentes, tendo como base o plano de atividades do
curso, o(s) programa(s) do(s) componente(s) curricular(es) que será(ão)
cursado(s) pelo discente na Instituição receptora, de modo a subsidiar os
processos de equivalência, em caso de aprovação do aluno.
Art. 5º – O tempo de participação do aluno será, obrigatoriamente, computado
no tempo regulamentar previsto para a integralização curricular do seu curso.
Art. 6º - Somente o estudante que houver integralizado, com aprovação, todas
as atividades acadêmicas curriculares previstas para o primeiro e segundo
semestres letivos do curso poderá se candidatar ao Programa de Mobilidade.
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Art. 7º – A FAEF, enquanto instituição de origem exime-se de quaisquer
responsabilidades relacionadas às despesas de manutenção dos alunos inseridos
no Programa de Mobilidade, ficando a seu cargo somente o seguro de acidentes
pessoais.
Art. 8º - A participação no Programa não poderá ultrapassar 2 (dois) semestres
letivos, consecutivos ou não.
Art. 9º - O afastamento com vínculo temporário deverá ser registrado na
instituição de origem do aluno, de acordo com o sistema de registros acadêmicos,
sendo substituído pelo lançamento como créditos equivalentes no histórico escolar
do aluno.
Art. 10 - Os cursos do Grupo FAEF, por meio de cada Colegiado, poderão receber
estudantes dos Cursos de Graduação das outras Faculdades pertencentes ao
Grupo para cursar atividades acadêmico-curriculares, desde que observados os
procedimentos descritos a seguir:
I - Cada Colegiado de Curso de Graduação oferecerá, no mínimo, 1 (uma) vaga
por curso por semestre letivo para atendimento a este Programa devendo
encaminhar à Direção de cada IES a informação do número de vagas
disponibilizadas.
IV - A Direção analisará somente a solicitação que estiver instruída pelo plano de
atividades acadêmico-curriculares e histórico escolar dos candidatos, recebida
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início do período letivo,
devidamente aprovado pelo Colegiado do curso da IES de origem do estudante.
V - Em caso de número de candidatos maior que o número de vagas, o processo de
escolha ocorrerá de acordo com critérios de seleção estabelecidos pelo Colegiado
de Curso de Graduação.
VI - Cada Colegiado de Curso de Graduação definirá a carga horária mínima e
máxima que o estudante matriculado no Programa de Mobilidade Estudantil
poderá integralizar durante
o vínculo temporário, na qualidade de Instituição Receptora.
Art. 11 - Caberá ao Colegiado de Curso de Graduação acompanhar e exigir o
cumprimento dos procedimentos acadêmicos e administrativos pertinentes.
Art. 12 - Não será permitido ao estudante participar do Programa para cursar os
componentes curriculares de Estágio Curricular e Trabalho de Conclusão de Curso.
Art.13 – O registro do estudante do Programa de Mobilidade deverá ser feito pela
Coordenadoria de cada curso de Graduação do Grupo FAEF em conjunto com as
Secretarias Acadêmicas, cabendo-lhes emitir certificados comprobatórios dos
componentes curriculares cursados pelo mesmo, com notas, frequência e
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resultados finais obtidos.
Art.14 O aluno inscrito no Programa sob a denominação de Estudante
Convênio/Mobilidade Estudantil, terá vínculo acadêmico com as IES do Grupo
FAEF por dois semestres letivos, consecutivos ou não.
Art. 15 – Ao término do período de vínculo temporário, o estudante beneficiado
terá sua nota disponibilizada, somente após o “nada consta” junto a Biblioteca
com relação ao acervo bibliográfico.
Art. 16- Caberá às Coordenações dos cursos de Graduação do Grupo FAEF
divulgarem os programas dos cursos oferecidos e as ementas dos componentes
curriculares e comunicar formalmente à instituição remetente, a aceitação do
aluno.
Art. 17 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

6.9.1.16 Intercambio Internacional

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF e o INSTITUTO
POLITÉCNICO DE BRAGANÇA - PORTUGAL, firmaram convênio (2019-2024)
para desenvolver uma relação abrangente de cooperação, com a finalidade de
proporcionar oportunidades de participação em intercâmbios internacionais de
forma a promover a cooperação científica, tecnológica e cultural nas suas áreas
de especialização, firmar parcerias com vista à realização de congressos,
simpósios, seminários, palestras e encontros científicos nacional e internacional.

1. Da particpação Docente

1.1.
prática

A Faculdade de Ensino Superior e Formação integral-FAEF estimula a
de

estudos

independentes,

transversais

e

opcionais

que

complementem a formação profissional, de modo que qualquer docente
interessado na participação de evento internacional poderá utilizar do estímulo
previsto em Plano de Carreira da Instituição,que dentro dos seus limites
orçamentários, com bolsas-auxílio, realizará o subsídio para participação
docente em congressos, seminários e eventos congêneres, para publicação de
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trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse institucional de acordo com
seu Plano Institucional de Capacitação de Recursos Humanos - PICRH e Plano
de Concessão de Auxílio.

1.2.

No ato da solicitação do subsídio dos custos do evento o docente deverá
informar a natureza do evento e a justificativa acadêmica do evento para
o NUEN da FAEF, e se for o caso, apresentar a comprovação de
submissão de Artigo (ou outra produção científica) e sua aprovação de
divulgação no evento na condição de docente vinculado á FAEF,
apresentando e comprovando os valores para participação do evento
com a indicação do subsídio pretendido como estímulo previsto em Plano
carreira, além da garantia de abono de faltas durante a realização
período do evento.

1.3.

O colegiado de curso receberá a solicitação do NUEN para análise e
deferimento.

2. Da particpação Discente
Partindo do pressuposto de que iniciação científica é um grande recurso e
mesmo o fator desencadeador e estimulador de aprendizagem e de produção
de novos conhecimentos, a Faculdade assume como política institucional
incentivar a iniciação científica, através da ação criadora, responsável e ética,
a partir de uma postura de investigação, reflexão, de curiosidade perante o
novo e o diferente, buscando novos conhecimentos e procedimentos que
possam complementar e estimular o ensino- aprendizagem a alcançar graus
mais elevados de excelência na formação profissional de seus alunos.

1.1 Assim, como forma de incentivo á iniciação científica e autonomia na busca
pelo conhecimento, a FAEF oportunizará participação discente nos eventos
internacionais, mediante critérios de: análise desempenho acadêmico;
aderência do evento ao conteúdo já estudado ou em curso; frequência
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acadêmica. Após protocoado no NUEN a solicitação de bolsas-auxílio, será
encaminhada para o colegiado de curso para analise e deferimento.

6.9.1.17 Núcleo de Extensão e Ação Comunitária - NEACO

Em meio às necessidades sociais contemporâneas que assinalam as
prioridades da FAEF, ao definir os múltiplos campos de formação educacional e
produção acadêmica, impõe-se, hoje, com significante urgência, a inter-relação
da academia com a comunidade, especificamente no que diz respeito ao
desenvolvimento de uma ação social responsável que promova não apenas o
assistencialismo, mas, principalmente: transformação social e sustentabilidade.
6.9.1.18 Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação – NUTIC
O NUTIC é responsável pela atuação em informática de maneira estratégica,
administrando atividades que elevem a percepção de imagem e qualidade para a
comunidade acadêmica e área administrativa. Responsável, também, pela
vistoria nos laboratórios de informática, na qual é verificado o estado físico dos
micros, o funcionamento dos programas que serão utilizados durante as aulas,
atualização do antivírus e a verificação da rede dos laboratórios, além de auxiliar
o corpo docente e discente com o uso de recursos tecnológicos, bem como atuar
com a divulgação de informações. Estas sãoações necessárias para o bom
desempenho nas atividades de ensino, pesquisa eextensão.

6.9.1.19 Núcleo de Prática Jurídica - NPJ

O Núcleo de Prática Jurídica da FAEF abriga o escritório modelo do curso de
Direito para atendimento a população de baixa renda e oferece o serviço de apoio
ao centro de solução de conflitos (CEJUSC), também com atendimento a
população. Possuí ainda sala para atendimento, sala de espera, duas salas para
a realização de medicação e arbitragem, e ainda conta com sala de audiência
simulada. O Núcleo de Prática Jurídica está devidamente equipado, com boa
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ventilação, limpeza, conservação, segurança e acessibilidade.

6.9.1.20 Núcleo de Estágio – NUEST

O Núcleo de Estágio tem como objetivo promover o atendimento ao aluno
interessado em realizar estágio não obrigatório e, ou, cumprir o componente
curricular obrigatório ‘estágio supervisionado’, disponibilizando documentos
obrigatórios como: Carta de Estagio, Modelo de Relatório e Modelo de Termo de
Compromisso. São atribuições complementares ao núcleo, orientar o aluno na
elaboração do relatório de estagio, protocolar todos os documentos entregues
ao NUEST, avaliação do relatório de estagio que será entregue ao Professor
Supervisor.
O Núcleo de Estágio também é responsável pelo suporte nas atividades
relacionadas com o acompanhamento dos egressos.

6.9.1.21 Acompanhamento de Egressos
O perfil do egresso de cada curso está definido no respectivo projeto
pedagógico do curso, tendo como referência as competências básicas e
específicas apresentadas nas diretrizes curriculares nacionais de cada curso.
Será considerado egresso o aluno que concluiu todas as disciplinas do
currículo de um curso, bem como os componentes curriculares obrigatórios, e
colaram grau, sendo então portadores de diplomas desta Instituição.
O acompanhamento dos egressos dos cursos será feito após conclusão do
curso, nos dois primeiros anos de atuação profissional, e tem como principais
objetivos:
- cadastrar os egressos da FAEF de modo a mantê-los informados sobre eventos,
cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição;
- promover encontros periódicos para a avaliação e a adequação dos currículos
dos cursos, por intermédio das instituições e organizações sociais e especialmente
dos ex-alunos;
- possibilitar as condições de avaliação de desempenho dos egressos em seus
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postos de trabalho;
- ter indicadores para subsidiar a avaliação contínua dos métodos e técnicas
didáticas e dos conteúdos empregados pela Instituição no processo ensino
aprendizagem;
- disponibilizar aos formados as oportunidades de emprego, encaminhadas à
Instituição por parte das empresas e agências de recrutamento e seleção de
pessoal;
- promover atividades festivas, artísticas, culturais e esportivas que visem a
integração dos egressos com a comunidade interna;
- promover o intercâmbio entre ex-alunos.
A coleta de dados da situação dos egressos será realizada por meio de
questionários aplicados junto a eles. Os questionários serão concebidos de
forma fechada e mista, formuladas por meio de alternativas.
Para atingir a finalidade do Programa de Acompanhamento de Egressos, a
FAEF possui as seguintes ações:
- Cadastro através de um banco de dados: esse formulário é preenchido pelo
Coordenador do Curso, que dispõe de telefone, endereço e e-mail para proceder
à pesquisa, caso não seja realizado presencialmente. As respostas devem ser
tabuladas e analisadas pela CPA - Comissão Própria de Avaliação para encaminhar
às Coordenações de Curso e Direção da Faculdade. Nesse cadastro deve
contemplar todas as informações dos ex-alunos, o curso realizado, a atuação no
mercado de trabalho, as dificuldades encontradas na profissão, o perfil de
profissional exigido pelas empresas, identificação de novos cursos de graduação,
pós-graduação e aperfeiçoamento;
- Web Site da IES: Será disponibilizado no site da IES um questionário a ser
aplicado a todo egresso visitante. Dessa forma, após a constituição de um corpus
significativo, os dados serão tabulados e analisados pela CPA;
- Endereço eletrônico: Os egressos possuem um canal de comunicação virtual
com a Instituição, que pode e é realizado através da ouvidoria, para que possam
sanar dúvidas, solicitar informações, fazer sugestões ou críticas. O feedback é
dado por um profissional da IES. Outro canal de comunicação é através do e-mail
institucional dos coordenadores de curso;
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- Aplicativos digitais: Ferramentas tecnológicas, como Facebook e WhatsApp,
também são utilizados para manter contato com os egressos e obter informações
necessárias para o acompanhamento do egresso;
- Promoção de eventos: Uma diversidade de eventos será realizada pela FAEF,
como palestras, seminários, congressos, fóruns, workshops, entre outros, e
para atender à política de egressos, são divulgados em maior amplitude para os
ex-alunos, através de seus e-mails cadastrados. Assim como, ter como prática
convidar ex-alunos com a finalidade de relatar suas experiências, vivências,
apresentação dos melhores TCCs, ministrar palestras, com a finalidade deintegrar
alunos/ex-alunos/empresas/comunidade/Instituição.

6.9.1.22 Núcleo Administrativo – Apoio Financeiro - NUAD
Trata-se de um órgão de assessoramento da Direção que, entre outras
atribuições, cuida da distribuição de Bolsas de Estudo aos alunos carentes da
Instituição. A FAEF mantém um programa de bolsas de estudo com investimento
próprio e governamental.
Os subprogramas com investimento institucional são: Bolsa Convênio com
empresas, Bolsa Curso Superior, Bolsas de Iniciação Científica, Bolsa Trabalho,
Bolsa Aluno Carente, Bolsas Monitorias, Bolsa Irmão, Bolsa Cônjuge e Bolsa
Diploma Apesar da Crise. Já os programas com investimento governamental:
ProUni, FIES, Ler e Escrever e Bolsa Escola da Família (Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo) em parceria com a IES.

6.9.1.23 Núcleo de Educação Ambiental – NUEMA

O Núcleo de Educação Ambiental da FAEF tem como objetivo principal
intensificar e orientar as atividades de conscientização da proteção dos elementos
do meio ambiente. Também são atividades desse núcleo: orientar e capacitar os
docentes das disciplinas relacionadas com educação ambiental e sustentabilidade
dos cursos, diagnosticar problemas ambientais ocorridos na IES e solucioná-los,
organizar a Semana do Meio Ambiente da FAEF, gerenciar o Programa de
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Resíduos Sólidos da FAEF, desenvolver atividades de educação ambiental com a
comunidade interna e externa, propor práticas sustentáveis dentro da IES, entre
outras.

6.9.1.23 Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos –NAIDH

O Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAIDH) tem por
objetivo propor, avaliar e fiscalizar as demandas e providências inerentes ao
processo de inclusão, permanência e acessibilidade das pessoas com deficiência
na FAEF e funciona também como órgão consultivo e deliberativo responsável
pela concepção e definição dos procedimentos de acessibilidade, inclusão e
Direitos

Humanos

de

alunos,

professores,

funcionários

corpo

técnico

administrativo e comunidade externa.
A existência desse Núcleo no meio acadêmico proporcionará a garantia o
atendimento ao Estudante com Deficiências, limitações, superdotações e com
Transtorno do Espectro Autista, prevendo o desenvolvimento de ações voltadas
para o acesso, para a permanência e para qualidade do ensino oferecidos aos
estudantes matriculados na Instituição e aos seus colaboradores, cumprindo
desta forma com a integral proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.
Também possibilitará a garantia de que a infraestrutura da instituição esteja
adequada para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida,
adaptação de sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível
para pessoas com deficiência visual, de forma que o estudante, professores e
demais funcionários tenham acesso a todos os espaços institucionais. Desta
forma, pode se entender que o NAIDH é o principal responsável por promover
ações

de

difusão

dos

Direitos

Humanos,

como

processo

dinâmico,

multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica e que dissemine a
necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.

6.9.1.24 Participação em Instâncias de Decisão
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Os alunos têm espaço para participação e convivência em todas as
instâncias de decisão da FAEF, através de seus representantes em Conselhos e
Órgãos Colegiados e, especialmente, pelo Programa em Funcionamento na
Instituição:

Programa

de

Participação

Permanente

dos

discentes

na

Administração da Instituição. Este programa se faz pela eleição e indicação dos
representantes de classes (2), que se reúnem mensalmente com a Coordenação
dos cursos para sugerir, criticar, decidir, reivindicar, apoiar e corrigir fatores que
conduzam ao aprimoramento do PPC do curso. Estes alunos são chamados de
“Agentes Multiplicadores de Informação” (AMIS) e tanto trazem informação para
a Coordenação da FAEF como levam informação aos seus pares, em consonância
com as normas e diretrizes do programa.
Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAIDH) tem por
objetivo propor, avaliar e fiscalizar as demandas e providências inerentes ao
processo de inclusão, permanência e acessibilidade das pessoas com deficiência
na FAEF e funciona também como órgão consultivo e deliberativo responsável
pela concepção e definição dos procedimentos de acessibilidade, inclusão e
Direitos

Humanos

de

alunos,

professores,

funcionários

corpo

técnico

administrativo e comunidade externa.
A existência desse Núcleo no meio acadêmico proporcionará a garantia o
atendimento ao Estudante com Deficiências, limitações, superdotações e com
Transtorno do Espectro Autista, prevendo o desenvolvimento de ações voltadas
para o acesso, para a permanência e para qualidade do ensino oferecidos aos
estudantes matriculados na Instituição e aos seus colaboradores, cumprindo
desta forma com a integral proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.
Também possibilitará a garantia de que a infraestrutura da instituição esteja
adequada para permitir a locomoção para pessoas com mobilidade reduzida,
adaptação de sanitários, bebedouros e sinalização tátil e em braile compatível
para pessoas com deficiência visual, de forma que o estudante, professores e
demais funcionários tenham acesso a todos os espaços institucionais.
Desta forma, pode se entender que o NAIDH é o principal responsável por
promover ações de difusão dos Direitos Humanos, como processo dinâmico,
multidimensional, que envolva toda a comunidade acadêmica e que dissemine a
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necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana.

6.9.1.25 Representação Estudantil
Os alunos têm representação garantida nos diferentes Órgãos Colegiados
(Colegiado de Curso, CEPE e CONSU) da estrutura organizacional da Faculdade,
na forma da legislação vigente, disciplinada no Regimento. O corpo discente dos
cursos oferecidos pela Instituição pode organizar seus Diretórios Acadêmicos,
regidos por Estatutos próprios, por eles elaborados e aprovados de acordo com
a

legislação

vigente.

O

corpo

discente,

também,

atua

nas

decisões

administrativas via sua representação através dos AMIs.

6.9.2 Ouvidoria
A FAEF mantém um serviço de Ouvidoria que tem por finalidade facilitar
as relações entre os alunos, a comunidade e a Instituição de Ensino.

6.9.3 Ouvidor
O Ouvidor é um servidor da Instituição, facilitador das relações entre o
cidadão e a Instituição de Ensino. As atividades do Ouvidor são Coordenadas pelo
Diretor. O Diretor da Faculdade nomeia um ouvidor, para executar as atividades
da Ouvidoria. Compete ao Ouvidor:
I. receber,

analisar,

encaminhar

e

responder

ao

cidadão/usuário

suas

demandas;
II. fortalecer a cidadania ao permitir a participação do cidadão;
III. garantir ao cidadão o direito à informação;
IV. ouvir

as

reclamações,

denúncias,

elogios, solicitações,

sugestões

ou

esclarecer as dúvidas sobre os serviços prestados pela IES;
V. receber, analisar e encaminhar as manifestações dos cidadãos aos setores
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responsáveis;
VI. acompanhar as providências adotadas, cobrando soluções e mantendo o
cidadão informado;
VII. responder com clareza as manifestações dos usuários no menor prazo
possível;
VIII. esclarecer canais de comunicação de forma aberta, transparente e
objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações;
IX. agir com transparência, integridade e respeito;
X. atuar com agilidade e precisão;
XI. exercer suas atividades com independência e autonomia, buscando a
desburocratização;
XII. fomentar a participação do cidadão no controle e decisão dos atos
praticados pelo gestor da IES.
A ouvidoria é uma dos canais de comunicação interna e externa da IES que
também utiliza como canais de comunicação: Site Institucional (www.faef.br),
Telefones, “WhatsApp”, mídias sociais como “Facebook” e “Instagram”, cartazes,
jornais, rádios, e-mails institucionais, fácil acesso aos diretores,coordenadores e
corpo administrativo, murais (Você sabia?), além de publicações científicas
através das Revistas Eletrônicas da FAEF e dos Anais do Simpósio de Ciências
Aplicadas.

6.9.4 FAEF Jr.
Existe um grupo de consultores juniores, que são estudantes de graduação,
assessorados por docentes da Instituição, que prestam um serviço de qualidade
a um preço bastante inferior àquele que encontramos no mercado. O mercado
está vendo que a Empresa Júnior é tão eficiente quanto qualquer outra empresa.
A missão da FAEF Jr. é dar oportunidade aos alunos de todos os cursos de
graduação da FAEF para aplicação dos conhecimentos adquiridos na Faculdade,
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visando à formação de profissionais empreendedores nos mais diversos
segmentos, afim de desenvolver responsabilidade social e contribuir para a
qualificação de organizações de pequeno e médio porte, e para a sociedade em
geral.
Os objetivos da FAEF Jr. são:
-

Proporcionar ao estudante a aplicação prática de conhecimentos
teóricos relativos à área de formação profissional específica;

-

Desenvolver o espírito crítico e empreendedor do aluno;

-

Intensificar o relacionamento Empresa / Faculdade;

-

Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado de trabalho;

-

Contribuir com a sociedade, através da prestação de serviços,
proporcionando aos seus clientes um trabalho de qualidade a preços
acessíveis;

-

Valorizar a Instituição de Ensino, como um todo;

-

Estimular

a

formação

de

empreendedores

e

novas

lideranças

empresariais;
- Ser reconhecida no Estado como a Empresa Júnior referência, pela
qualidade dos serviços prestados e capacitação profissional dos acadêmicos.

7. PROJETO INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
7.1. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos
importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente educacional
favorável, em atendimento aos Decretos nº 5296/05 e 5773/06.
Implica a inserção de todos, sem distinção de condições linguísticas,
sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e requer
sistemas educacionais planejados e organizados que deem conta da diversidade
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dos

alunos

e

ofereçam

respostas

adequadas

às

suas características

e

necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos para o cumprimento
da ação educativa, mas, sim, como fatores de enriquecimento.
Para

pôr

em

prática

políticas

de

inclusão,

faz-se

necessário

o

desenvolvimento de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais,
educacionais e arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja
alcançada.
Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva
existe uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas.
Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada para os
professores e todos os envolvidos no processo, bem como, a importância de
parcerias entre as instituições do trabalho e setores empresariais para o
desenvolvimento dessas políticas.
7.1.1. Princípios
A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em
consonância com o Programa Nacional de Diretos Humanos, obedecerá aos
seguintes princípios:
I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a
assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto
socioeconômico e cultural;
II. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que
assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus
direitos básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bemestar pessoal, social e econômico; e;
III. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade
de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhe são
assegurados, sem privilégios ou paternalismos.
A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, em seu Art. 4º preceitua que o atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência deve ser feito, preferencialmente, na rede regular
de ensino.
Por outro lado o Art. 59 estabelece:
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“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais:
I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica,
para atender às suas necessidades;
II.

Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências,
e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os
superdotados;
III. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os
órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade
superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora;
V. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Objetivando promover o acesso e a inclusão das pessoas comnecessidades
educacionais especiais em todas as ofertas educacionais da FAEF, fundamentado
nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao mundo do
trabalho, algumas ações se tornam necessárias, tais como a implementação dos
aspectos apresentados a seguir.
7.1.2. Acessibilidade
O propósito do plano de acessibilidade da FAEF é apontar possibilidades
para o acesso dos deficientes, dando ênfase não apenas aos aspectos
arquitetônicos e tecnológicos, mas também ao desenvolvimento de uma cultura
que englobe as dimensões do atitudinal e dos aspectos pedagógicos condizentes
com a consciência social de respeito às diferenças.
Para que se efetive, devem ser observados:
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a) O mapeamento da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da FAEF, com
vistas a conhecer as necessidades de reforma e reaparelhamento;
b) Adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da FAEF para
atender a nova proposta;
c) A promoção de estudos que visem sistematização e a adequação dos
currículos para atender aos diferentes níveis de ensino, modalidades de
atendimento e necessidades educativas dos novos alunos;
d) Criação de um núcleo de apoio com sede na Instituição;
e) Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em função de
atender as necessidades educativas do aluno;
f) Capacitação permanente para professores e técnicos administrativos;
g) Parcerias com instituições diversas, objetivando a captação de recursos
financeiros, destinados a equipar salas de apoio;
h) Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres das
pessoas com necessidades educacionais especiais;
i) Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais
nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades específicas nas
salas de apoio e as devidas adaptações curriculares;
j) Integração do PNE nas atividades artísticas e culturais da instituição e no
serviço de Saúde e Serviço Social, oferecendo, quando necessário, atendimento
individualizado;
l) Realização de um trabalho conjunto com o Serviço Social de Orientação
Institucional (SIOE) para encaminhar o educando ao mundo de trabalho através
do Banco de Dados mantido no núcleo;
m) Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas pessoas
na sociedade e no mundo de trabalho;
n) Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades artísticas de
acordo com a capacidade de cada um;
o) Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais.
Alguns princípios a serem adotados:
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a) Flexibilidade – ou seja, a não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam
o mesmo grau de abstração ou conhecimento, num tempo determinado;
b) Acomodação – considerar que o planejamento de atividades para uma turma,
deve levar em conta a presença de alunos com necessidades especiais e,portanto,
contemplá-los na programação;
c)

Trabalho

simultâneo,

cooperativo

e

participativo,

entendido

como

a

participação dos alunos com necessidades especiais nas atividades desenvolvidas
pelos demais colegas, embora não o façam com a mesma intensidade, nem
necessariamente com a mesma ação ou grau de abstração.
A FAEF, possui uma estrutura arquitetônica do contexto atual, já adequada
à questão da acessibilidade. Entretanto, a gestão atual tem estabelecido como
meta principal a constante adequação, de forma definitiva, às normas da
acessibilidade, para tal, toda e qualquer reforma ou construção de novos
ambientes recebem os dispositivos necessários previstos no Decreto 5.296 de
02 de dezembro de 2004 em questão.
Considerando diversos aspectos abordados neste decreto, nossa proposta
de inclusão encontra-se, certamente, em grau bastante avançado. O tratamento
diferenciado nas questões de mobiliário, atendimento ao público, área especial
para embarque e desembarque, sinalização e, principalmente a circulação e
acesso aos ambientes diversos de atividade estão dispostos dos seguintes
requisitos:
- 04 vagas no estacionamento devidamente sinalizadas;
- 01 rampa de acesso aos blocos de sala de aula;
- 01 rampa de acesso à biblioteca;
- 01 rampa de acesso ao segundo nível do terreno;
- 01 rampa de acesso à cantina;
- 01 rampa de acesso aos laboratórios;
- 03 adaptações aos banheiros;
- 01 rampa de acesso ao setor administrativo;
- 01 rampa de acesso ao auditório;
- piso podotátil na maior parte dos setores institucionais;
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- placas em braile.
Como

se

vê,

várias

ações

estão

intrinsecamente

ligadas

à

adequação/melhoria da infraestrutura física da Instituição e à aquisição de
equipamentos específicos destinados aos portadores de cada tipo de necessidade
educativa especial. Assim sendo, torna-se fundamental uma maior priorização,
por parte do Ministério da Educação, no sentido de proporcionar as condições
orçamentárias necessárias para fazer frente a essas demandas. Se isso não
ocorrer, este esforço institucional em definir uma política de inclusão dos PNE se
tornará inócua, posto que à FAEF não é disponibilizado, historicamente,
orçamento que comporte os investimentos demandados paratornar efetiva essa
política.
7.1.3. Inclusão de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais
Com relação às pessoas portadoras de necessidades especiais A FAEF possui
um programa de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados em seu quadro
funcional em atendimento a Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991.
Este Programa empreende ações em Educação, de inclusão social, que
envolvem também cultura e cidadania, e é voltado para estudantes da Faculdade,
ex-estudantes, bem como para estudantes do ensino médio público, com
potencial e renda insuficiente, e é estendido à toda comunidade de Garça e região.
O programa vem ajudando jovens da rede pública de ensino a entrarem no
mercado de trabalho, e a entrarem na Faculdade. Ainda permite que grupos
minoritários de indígenas cursem nível superior na Instituição.
Este Programa é administrado no que se refere aos estímulos financeiros
pelo Núcleo Administrativo, e quanto às ações de ensino pelo Núcleo de Ensino
da Instituição. Quanto às atividades abertas à comunidade também atua o Núcleo
de Extensão e Ações Comunitárias – NEACO, na sua administração. Também se
vale do NUTIC para o Programa de Inclusão Digital e do Núcleo de Acessibilidade
e Direitos Humanos.
Conforme já apresentado, há também a disciplina de LIBRAS oferecida na
FAEF.
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7.2. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Conforme a Lei nº 9795/1999, da Política Nacional de Educação Ambiental,
no Art 1º. define como educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.
A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e
classificações de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e
modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A
educação ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de
decisões e a ética que conduzem para a melhora da qualidade de vida.
A

Educação

Ambiental

deve

proporcionar

as

condições

para

o

desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em
diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado
tanto na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação
de decisões que afetam a qualidade do ambiente, seja físico-natural ou
construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de participação e
controle social na gestão ambiental pública.
Vale ressaltar que a Educação Ambiental, apoiada em uma teoria crítica que
exponha com vigor as contradições que estão na raiz do modo de produção
capitalista, deve incentivar a participação social na forma de uma ação política.
Como tal, ela deve ser aberta ao diálogo e ao embate, visando à explicitação
das contradições teórico-práticas subjacentes a projetos societários que estão
permanentemente em disputa.
A Educação Ambiental deve se configurar como uma luta política,
compreendida em seu nível mais poderoso de transformação: aquela que se
revela em uma disputa de posições e proposições sobre o destino das sociedades,
dos territórios e das desterritorializações; que acredita que mais do que
conhecimento

técnico-científico,

o

saber

popular

igualmente

consegue
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proporcionar caminhos de participação para a sustentabilidade através da
transição democrática.
Um

processo

desenvolvimento

educativo

eminentemente

nos educandos de

político,

uma consciência

que

visa

ao

crítica acerca das

instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos conflitos
socioambientais. Busca uma estratégia pedagógica do enfrentamento de tais
conflitos a partir de meios coletivos de exercício da cidadania, pautados na criação
de demandas por políticas públicas participativas conforme requer a gestão
ambiental democrática.
7.2.1.

Princípios

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental,
Art. 2°. A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um
caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres
humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de tornála plena de prática social e de ética ambiental.
Sendo que a educação ambiental segue diretrizes e ações educativas
permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de
sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e
com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas
profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o educando com a
comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento dirigido a
transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais
como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias
para dita transformação.
A Educação Ambiental nasce como um processo educativo que conduz a
um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de
convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios
e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Ela deve, portanto, ser
direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido de pertencimento e
corresponsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a
compreensão e a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas
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ambientais. Este processo busca despertar a preocupação individuale coletiva
para a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e
estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais.
Desenvolve-se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não
apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a
crise ambiental como uma questão ética e política.
A gestão ambiental vem ganhando um espaço crescente no meio
empresarial. O desenvolvimento da consciência ecológica em diferentes camadas
e setores da sociedade mundial acaba por envolver também o setor daeducação,
a exemplo das Instituições de Ensino Superior (IES). No entanto, ainda são
poucas as práticas observadas nas IES, as quais têm o papel de qualificar e
conscientizar os cidadãos formadores de opinião de amanhã.
O papel de destaque assumido pelas IES no processo de desenvolvimento
tecnológico, na preparação de estudantes e fornecimento de informações e
conhecimento,

pode

e

deve

ser

utilizado

também

para

construir

o

desenvolvimento de uma sociedade sustentável e justa. Para que isso aconteça,
entretanto, torna-se indispensável que essas organizações comecem aincorporar
os princípios e práticas da sustentabilidade, seja para iniciar um processo de
conscientização em todos os seus níveis, atingindo professores, funcionários e
alunos, seja para tomar decisões fundamentais sobre planejamento, treinamento
operações ou atividades comuns em suas áreas físicas.
Existem duas correntes de pensamento principais referentes ao papel
das IES no tocante ao desenvolvimento sustentável. A primeira destaca aquestão
educacional como uma prática fundamental para que as IES, pela formação,
possam contribuir na qualificação de seus egressos, futuros tomadores de
decisão, para que incluam em suas práticas profissionais a preocupação com as
questões ambientais. A segunda corrente destaca a postura de algumas IES na
implementação de sistema de gestão ambiental em seus campi universitários,
como modelos e exemplos práticos de gestão sustentável para a sociedade.
7.2.1.1. Promoção da Sustentabilidade Socioambiental na Gestão e nas
Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Em relação a atividades de promoção da sustentabilidade socioambiental,
destaca-se que a sensibilização para as atividades a serem desenvolvidas
envolvem as equipes internas, funcionários, alunos e docentes.
Tem-se como objetivo despertar em todos a responsabilidade social, tendo
como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde e
sociedade.

Tem

como

pressupostos

desenvolver

como

expressão

da

responsabilidade social um conjunto de ações articuladas voltadas para a
educação, saúde e responsabilidade socioambiental.
A educação ambiental é hoje um desafio para a educação superior repensar
a atual relação nos âmbitos social, econômico, político e ambiental, sobre o seu
papel diante dos imperativos da sobrevivência da humanidade.
A educação ambiental não se limita à ciência em si, integra‐se ao campo
da estética e a sensibilidade humana. Cabe à educação superior desenvolver na
formação de seus alunos os novos ideais sustentados na contemporaneidade do
século XXI. Há de se considerar a responsabilidade a ser assumida pelas novas
gerações na construção de um novo mundo, no qual os valores sociais, culturais
e políticos sejam seriamente repensados. É por esse entendimento que a FAEF
adota a premissa da formação pela problematização em que as concepções
vigentes de mundo e de valores também podem ser questionadas.
A educação ambiental é um dos pilares do desenvolvimento sustentável,
contribui para a compreensão fundamental da relação e interação da humanidade
com todo o ambiente e fomenta uma ética ambiental pública a respeito do
equilíbrio ecológico e da qualidade de vida, despertando nos indivíduos e nos
grupos sociais organizados o desejo de participar da construçãode sua cidadania.
É necessário um projeto político-pedagógico que estimule o aparecimento do
homem-cidadão enquanto ator político, para pensar e construir a proposta ecodesenvolvimentista.

Ou

seja,

um

cidadão

consciente

de

sua

realidade

socioambiental mediante a obtenção de vários tipos de conhecimento sobre ela.
7.2.2. Ações Institucionais de ensino, pesquisa e extensão
O desenvolvimento sustentável faz parte das diretrizes gerais na formação
dos alunos, bem como o ingresso solidário na nova era do conhecimento. Na
proposta curricular, pautada

na

matriz integrativa,

prevalece o diálogo
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interdisciplinar e a abordagem transdisciplinar nos problemas da humanidade,
entre eles o necessário equilíbrio entre o homem e os recursos naturais. Não há
como o homem isolar‐se do meio socioambiental.
A educação ambiental na FAEF, apresenta‐se como área de referência
científica, prática educativa cultural, e como disciplina curricular ou tema
transversal. A formação de profissionais para o mundo do trabalho e para a
cidadania, representa o compromisso social da faculdade, sendo a formação
socioambiental uma reflexão crítica, capaz de influenciar o pensar e atuar no
mundo contemporâneo.
Com relação às ações institucionais a FAEF atenta para as ações
direcionadas a: assessoria ambiental, trabalhos de levantamento de aspectos e
impactos ambientais; gestão de recursos; gestão de resíduos, prevenção da
poluição; construção sustentável; compras integrando critérios ambientais –
materiais

e

equipamentos;

educação

integrando

aspectos

ambientais

–

sensibilização ambiental, formação, informação, currículo integrando aspectos
ambientais; declarações e relatórios ambientais; investimentos nos aspectos
paisagísticos, recuperação da mata ciliar, criação de espaços verdes; e sistema
de captação de águas pluviais e utilização nas bacias sanitárias, mictórios e
jardins.
Em relação ao ensino, todos os curso da FAEF possuem uma disciplina que
aborda a temática de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, atendo
assim as exigências legais (Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 (Política deEducação
Ambiental) e Resolução nº 02 de 15 de junho de 2012 - Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental).
7.3. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (ONU, 2005), ao
propor a construção de uma cultura universal de direitos humanos por meio do
conhecimento, de habilidades e atitudes, aponta para as instituições de ensino
superior a nobre tarefa de formação de cidadãos(ãs) hábeis para participar de
uma sociedade livre, democrática e tolerante com as diferenças étnico-racial,
religiosa,

cultural,

territorial,

físico-individual,

geracional,

de

gênero,

de

orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras.
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No ensino, a educação em direitos humanos pode ser incluída por meio de
diferentes modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de
pesquisa e áreas de concentração, transversalização no projeto políticopedagógico, entre outros. Na pesquisa, as demandas de estudos na área dos
direitos humanos requerem uma política de incentivo que institua esse tema como
área de conhecimento de caráter interdisciplinar e transdisciplinar.
Na extensão universitária, a inclusão dos direitos humanos no Plano
Nacional de Extensão Universitária enfatizou o compromisso das universidades
públicas com a promoção dos direitos humanos. A inserção desse tema em
programas e projetos de extensão pode envolver atividades de capacitação,
assessoria e realização de eventos, entre outras, articuladas com as áreas de
ensino e pesquisa, contemplando temas diversos.
A contribuição da educação superior na área da educação em direitos
humanos implica a consideração dos seguintes princípios:
a) a instituição de ensino superior, como criadora e disseminadora de
conhecimento, é instituição social com vocação republicana, diferenciada e
autônoma, comprometida com a democracia e a cidadania;
b) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justiça devem guiar as ações
universitárias, de modo a garantir a democratização da informação, o acesso por
parte de grupos sociais vulneráveis ou excluídos e o compromisso cívico-ético
com a implementação de políticas públicas voltadas para as necessidades básicas
desses segmentos;
c) o princípio básico norteador da educação em direitos humanos como
prática permanente, contínua e global, deve estar voltado para a transformação
da sociedade, com vistas à difusão de valores democráticos e republicanos, ao
fortalecimento da esfera pública e à construção de projetos coletivos;
d) a educação em direitos humanos deve se constituir em princípio éticopolítico orientador da formulação e crítica da prática das instituições de ensino
superior;
e) as atividades acadêmicas devem se voltar para a formação de uma
cultura baseada na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos
humanos, como tema transversal e transdisciplinar, de modo a inspirar a
elaboração de programas específicos e metodologias adequadas nos cursos de
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graduação e pós-graduação, entre outros;
f) a construção da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
deve ser feita articulando as diferentes áreas do conhecimento, os setores de
pesquisa e extensão, os programas de graduação, de pós-graduação e outros;
g) o compromisso com a construção de uma cultura de respeito aos direitos
humanos na relação com os movimentos e entidades sociais, além de grupos em
situação de exclusão ou discriminação;
h) a participação das IES na formação de agentes sociais de educação em
direitos humanos e na avaliação do processo de implementação do PNEDH.
7.3.1. A construção de um currículo multicultural para promoção da
cidadania no Ensino Superior

A IES comprometida com a vivência dos direitos humanos deve construir
um currículo multicultural, que visa a formação para a cidadania e, para que esse
processo ocorra, é necessário levar em conta que os atores têm diferentes
representações e racionalidades.
A centralidade do processo curricular está na interdisciplinaridade. As
disciplinas e seus conteúdos passam a se constituir em ferramentas no processo
de construção do conhecimento contextualizado, ou, em outras palavras, as
diversas representações da realidade, sistematizadas nas diferentes áreas do
conhecimento, são auxiliares no processo de conscientização do aprendiz.
É importante ainda observar que o currículo desempenha, de fato, distintas
missões em diferentes contextos e níveis educativos, de acordo com as
características e finalidades que refletem de cada nível. O currículo deve,portanto,
ser concebido tendo como parâmetro o contexto em que se configura e as
práticas educativas na realidade, mediante as quais se expressa, considerandose o currículo proposto, o projeto pensado/escrito e o currículo vivenciado, a
prática do projeto pensado/aplicado, avaliado.
O currículo escolar é um texto que pode nos contar muitas histórias:
histórias sobre indivíduos, grupos, sociedades, culturas, tradições; histórias que
nos pretendem relatar como as coisas são ou como deveriam ser. O que há de
comum entre elas uma vontade de saber que, é inseparável da vontade de poder,
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e tem se constituído em “prodigiosa maquinaria destinada a excluir”.
Na política cultural estas representações construídas pelos discursos vão
posicionando os indivíduos numa certa geografia e economia do poder cujo
objetivo é o governo, a regulação social. Diante dessa discussão, a escola
produz espaço privilegiado para alguns enquanto reforça a desigualdade e a
subordinação de outros. Os professores estão implicados na produção e
reprodução dos discursos e práticas que configuram os sujeitos e constituem suas
múltiplas identidades culturais.
Por isso, é interessante olhar para dentro da escola e do currículo e verificar
como as histórias estão sendo construídas e como se constrói os sentidos de
pertencimento e exclusão. Como nossa sociedade é dualizada, há pobres e ricos
convivendo juntos, as formas de exclusão tornam-se invisíveis aos olhares das
pessoas, porque elas causam dois sentimentos: indiferença – pois estão tão
banalizadas pela mídia que deixam de ser um problema para ser um dado, que
pouco sensibiliza, e medo – pois o medo é o grande causador da exclusão e da
desconfiança das pessoas, pois lembra os efeitos da exclusão, da pobreza e da
marginalidade, que são produzidos pela fome, pelo desespero e pelo desencanto.
Esta forma de exclusão acaba se naturalizando aos olhos dos indivíduos que
a aceitam e muitas vezes a consideram como problema do indivíduo e não da
sociedade ou outras instâncias maiores. Na realidade das escolas, muitas vezes
os olhares, que a tudo padronizam, não percebem o clamor dos estudantes
chamando por seus direitos, muitas vezes de formas equivocadas.
A naturalização do infortúnio vivido por muitos, nunca é produto decausas
naturais. Trata-se de uma construção histórica, ideológica, discursiva, moral.
Uma construção que tende a se superpor ao olhar cotidiano, tornando os
acontecimentos passíveis de uma invisibilidade artificial, ainda que não por isso
menos poderosa.
Desta maneira, a FAEF e todas as instituições de ensino como espaço de
convivência da diversidade, devem ser entendidas como espaços democráticos de
desmascaramento das exclusões, pois “o silêncio, a atenuação, a ocultação
edulcorada da exclusão faz com que esta se torne mais poderosa, mais intensa,
menos dramática e, portanto, mais efetiva”.
A FAEF visa contribuir para ser local que respeite os mais elementares
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direitos humanos e sociais. E, para isso, reelaborou o Projeto Pedagógico
Institucional – PPI com a finalidade de adoção de um plano de referência para sua
ação educativa, e para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso que
respeitem e promovam o respeito aos Direitos Humanos e às Diversidades sócioétnico-culturais.
Os fundamentos do PPI da FAEF orientam o processo educativo de forma
articulada, no entanto, não pode secundarizar os compromissos sociais da
Instituição. A ideia de autonomia, que se expressa no cotidiano educacional
através do princípio da liberdade de ensino, se impõe como corolário dos
compromissos sociais e engendra o caráter plural da Faculdade. Mas esta
pluralidade não é neutra e nem necessariamente atende a interesses comuns. Tal
fato exige que a Faculdade exponha os fundamentos de sua proposta para a
sociedade, como forma de submeter-se à crítica social. Assim, a afirmação da
liberdade de ensino cria as condições para que ele possa legitimamente
materializar-se, articulando a pluralidade de ideias e as propostas que
caracterizam a instituição.
Desta perspectiva, impõem-se, naturalmente, algumas indagações,
dado que, de forma explícita ou não, há projetos pedagógicos de curso em
andamento, de acordo com os recursos disponíveis e com as diretrizes
existentes. Assim, cabe perguntar:
- Como produziremos a integração entre os diferentes projetos de
cursos?
- O que eles têm em comum?
- De que modo suas especificidades poderiam contribuir para potencializar
uma proposta integradora?
- Como ampliar sua capacidade de intervenção na realidade do mundo
atual?
Para efeitos de construção do presente documento, toma-se como
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referência o pressuposto de que um projeto educativo é parte indissociável dos
projetos sociais e culturais que o influenciam. Entre suas características básicas
estão:
- Expressar uma proposta pedagógica;
- Implicar em uma concepção de “ser humano”;
- Orientar-se por um estilo educativo e em um estilo de aprendizagem ensino;
- Considerar a realidade do contexto social, econômico e cultural no qual se
realizará;
- Concretizar-se pela ação integrada de gestores, docentes, alunos e técnicoadministrativos.
Nesta ótica, a construção do PPI implica preliminarmente um diagnóstico,isto
é, o que está se passando no mundo atual e na Faculdade. Uma vez obtido o
consenso necessário a respeito das questões fundamentais, trata-se de traçar as
alternativas de ação. Para traçá-las, é necessária uma fundamentação teórica
(filosófico-pedagógica) que justifique o porquê de sua formulação e os seus
propósitos e objetivos – para que vamos fazê-lo.
Estabelecidos os nossos propósitos, há que se conceber as estratégias de
implementação, ou seja: Como vamos fazê-lo? Pessoas para implementar a
proposta: quem a dirigirá e a quem se destinará – Com quem vamos fazê-lo e a
quem vamos dirigi-lo? Recursos materiais e outros - Com o que vamos fazê-lo?
Cronograma – Quando vamos fazê-lo? Circunscrição da área de ação – ambiente
físico e lugar geográfico – Aonde iremos realizá-lo?
A preocupação das propostas pedagógicas com o desenvolvimento do
raciocínio dos futuros universitários que serão matriculados nos cursos da FAEF,
através de atividades regulares e de atividades extracurriculares, prioriza a
visão da eficácia social dos conteúdos estudados. Assim, o estudante aprende a
pensar sobre a área de sua formação também como ferramenta de construção do
controle e direção social. Consequentemente, o aluno, desenvolvendo um
raciocínio voltado à sua área de atuação profissional, que observe as
complexidades econômicas, sociais, políticas, culturais, ecológicas edemográficas
do Brasil, saberá lidar com as mudanças nos procedimentos, de acordo com seu
curso, nas diversas áreas do saber, sendo, inclusive um agente propulsor dessas
mesmas mudanças.
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Por tudo que foi aduzido, os cursos implementados e projetados pela FAEF
formarão e habilitarão os profissionais com conhecimentos básicos que lhes
permitam visualizar a profissão em toda sua amplitude, objetivando desenvolver
atividades orientadas para soluções dos problemas em diversas áreas de atuação,
além de assumir compromisso social como agente propulsor em diversas áreas
públicas do país. Manter-se atualizado tecnicamente, atento às Diretrizes da
Política Governamental, Mercado de Trabalho, Integração e Globalização da
Economia, no que se refere às diversas áreas de atuação, serão relevantes nos
futuros cursos a serem autorizados.
Ter consciência da importância da profissão e sua utilização como
instrumento de desenvolvimento individual e coletivo, assim como conhecer e
observar, no exercício profissional, os princípios estabelecidos pelo código de Ética
Profissional,

de

cada

curso

superior,

são

preceitos

fundamentais

aqui

buscados.
Ainda, é preciso ressaltar que os Projetos Pedagógicos dos Cursos da FAEF,
tem como base para formação do perfil do aluno egresso alcançar as
competências e habilidades requeridas dentro de cada área de atuação de acordo
com as Diretrizes Curriculares Nacionais e ainda, preocupando-se coma opção
filosófico-educacional de formação do cidadão-profissional, os mesmos estão
alicerçados sobre os pilares do respeito: às diferenças presentes em uma
sociedade multicultural e pluriétnica; ao direito de todos a ter e usufruir do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, às concepções e

práticas educativas

fundadas nos direitos humanos e em seus processos de promoção, proteção,
defesa e aplicação na vida cotidiana.
Assim a FAEF atende, dentro das peculiaridades de cada curso a Lei 10.639
de 09 de janeiro de 2003 (Alteração da LDBEN 9394/96 - Temática da História
e Cultura Afro-Brasileira), a Resolução nº 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana) e a Lei 9.795de 27 de
abril de 1999 (Política de Educação Ambiental) e Resolução nº 02 de
15 de junho de 2012 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental) e a Resolução N. 01, DE 30 DE MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais
para Educação em Direitos Humanos).
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Desta maneira, um currículo que visa a Educação em Direitos Humanos,
objetiva a construção de uma cultura de respeito à dignidade humana através
da promoção e vivência de valores como a ética a liberdade, a justiça, a
igualdade, a solidariedade, a cooperação e o reconhecimento do/a outro/a como
sujeito de direitos em uma sociedade.
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7.3.2. Inserção das temáticas sobre Direitos Humanos e Diversidades
sócio-etnico-culturais nos currículos da FAEF
No curso de Licenciatura em Pedagogia foi inserida, para atender as
Resoluções nº 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Africana) N. 01, DE 30 DE MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais
para Educação em Direitos Humanos) que colocam como obrigatória a discussão
disciplinar das temáticas, uma disciplina que aborda a temática a DIREITOS
HUMANOS E DIVERSIDADES SÓCIO-ETNICO-CULTURAIS NO BRASIL
na MATRIZ CURRICULAR. Destacamos ainda, que tais ações estão presentes
também em estudos interdisciplinares e transdisciplinares nas demais disciplinas
e atividades oferecidas nos cursos.
E, para os cursos oferecidos na modalidade de BACHARELADO, mesmo
não sendo obrigatória a inserção de disciplina específica na matriz curricular, foi
inserida a DISCIPLINA DE DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADES SOCIOETNICO-CULTURAIS

NO

BRASIL

na

MATRIZ

CURRICULAR,

com

esta

nomenclatura ou nomenclaturas congêneres, atendendo as Resoluções nº 01 de
17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Africana) N. 01, DE 30 DE MAIO DE 2012 (Diretrizes Nacionais para Educação em
Direitos Humanos). A discussão interdisciplinar das temáticas, destacamos que
estas se encontram contemplados através da inserção dos conteúdos de estudos
relacionados a temática nas ementas das diferentes disciplinas relacionadas, cada
qual com sua área de especificidade, de acordo com as Leis e Resoluções,
destacando em cada curso, a disciplina e as ementas e bibliografias da mesma.

7.4. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA INSTITUIÇÃO
A FAEF se propõe à execução de sua política de promoção da igualdade
racial que comportem ações de reparações, e de reconhecimento e
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valorização da história, cultura e identidade das raças que compõem a população
brasileira. Trata de uma política curricular, baseada em dimensões históricas,
sociais, antropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o
racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros.
Nesta perspectiva, propõe a divulgação e produção de conhecimentos,
a formação de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos
de seu pertencimento étnico-racial - descendentes de africanos, povos
indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na
construção de uma nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus
direitos garantidos e sua identidade valorizada.
A população negra representa m a i s d e 50% da população brasileira,
segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este dado
requer que as estratégias de desenvolvimento e de educação do país considerem
os aspectos histórico-culturais da desigualdade, no tocante à elaboração,
execução e avaliação de políticas sócio, educacio nais e econômicas capazes
de atacar as desigualdades étnico-raciais. Nesse contexto, a FAEF pretende
desenvolver e manter diferentes estratégias para a implementação de planos de
promoção da igualdade racial, destinados à superação de desigualdades raciais,
de acordo com a Lei nº 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP nº 1 de 17
de junho de 2004, Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e Parecer CNE/CP
003/2004.

7.4.1. Objetivos
Os objetivos dessa política são:
- promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade
multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociaispositivas,
rumo à construção de uma nação democrática;
- divulgar e produzir conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores
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que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes
de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos
direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da
democracia brasileira;
- promover o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura
dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas,
europeias, asiáticas;
- promover e estimular todas as iniciativas de combate ao racismo e a toda sorte
de discriminações;
- promover ações que objetivem desconstruir o mito da democracia racial na
sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros não
atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência
ou de interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura
social hierárquica cria com prejuízos para os negros;
- levar a comunidade acadêmica a compreender os valores e lutas dos negros,
ou a de outras raças que formaram o Brasil, ser sensível ao sofrimento causado
por tantas formas de desqualificação: apelidos depreciativos, brincadeiras,
piadas de mau gosto sugerindo incapacidade, ridicularizando seus traços físicos,
a textura de seus cabelos, fazendo pouco das religiões que professam;
- criar condições para que os estudantes negros não sejam rejeitados em virtude
da cor da sua pele ou menosprezados em virtude de seus antepassados terem
sido explorados como escravos e não sejam desencorajados de prosseguir
estudos;
- estudar questões que dizem respeito à comunidade negra;
- cumprir a Constituição Federal em seu Art.3º, IV, repudiando o “preconceito
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” e
reconhecendo que todos são portadores de singularidade irredutível e que a
formação escolar tem de estar atenta para o desenvolvimento de suas
personalidades (Art.208, IV).
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7.4.2. Meios de desenvolvimento
A Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura
Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana é desenvolvida por meio de
conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem estabelecidos pela FAEF e
seus professores, com o apoio e supervisão da entidade mantenedora e
coordenações pedagógicas.
Os meios de desenvolvimento adotados pela FAEF são:
- A FAEF está sempre devidamente instalada e equipada, com professores
qualificados para o ensino das diferentes áreas de conhecimentos; com formação
para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações,
sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entrediferentes grupos
étnico raciais, ou seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de
asiáticos, e povos indígenas;
- A FAEF promove sistematicamente o aprofundamento de estudos, para que
os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e
programas, abrangendo a igualdade racial em seus diferentes componentes
curriculares ou em projetos de extensão;
- A FAEF incentiva pesquisas sobre processos educativos orientados por valores,
visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas demesma
natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento
de bases teóricas para a educação brasileira;
- A FAEF estabelece canais de comunicação com grupos do Movimento Negro,
grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de
estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros, com a
finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais,
planos pedagógicos e projetos de ensino;
- A FAEF está atenta para punir os casos que caracterizem racismo, os quais serão
tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o Art. 5º,
XLII da Constituição Federal de 1988.

242

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF

- A FAEF promove ampla divulgação do Parecer CNE/CP 003/2004 e da
Resolução da Resolução Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004.

7.5. RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO, ENFATIZANDO A
CONTRIBUIÇÃO

À

INCLUSÃO

SOCIAL

E

AO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO
A Faculdade Ensino Superior e Formação Integral têm considerado que as
grandes transformações ocorridas na sociedade contemporânea geram novas e
complexas necessidades nas organizações de diferentes ordens e passam a exigir
de seus profissionais maior qualificação, níveis e graus de eficiência e capacidade
para enfrentar inovações, o que reflete diretamente nas Instituições de Ensino
Superior, exigindo- lhes uma revisão crítica de suas estruturas e do seu
funcionamento, com constantes adequações de seus cursos e demais atividades
acadêmicas, submetendo ao crivo de uma avaliação objetiva e competente os
profissionais por elas formados, que atuarão nessa sociedade complexa e que
precisam estar instrumentalizados para acompanhar os seus avanços, em todos
os setores das suas múltiplas atividades.
Somem–se a todas estas transformações estruturais as exigências de uma
sociedade

globalizada,

desterritorializada,

exigindo

de

seus

profissionais

condições não só para acumular conhecimentos, mas adquirir as habilidades,
hábitos e atitudes necessárias para ser um profissional ágil, criativo, crítico, capaz
de solucionar problemas, prever e evitar crises, com projeto de vida bem definido,
capaz de adaptar-se às mudanças com facilidade e adequação, com Quociente
Emocional equilibrado de forma a ajudá-lo a manter-se no emprego ou adequarse à prestação de serviços, competindo como ganhador no mercado de trabalho.
Ainda, no seu desenvolvimento a sociedade contemporânea tem–se
caracterizado por um avanço tecnológico extraordinário, especialmente em
informática, pelo uso de tecnologias educacionais de ponta, do computador e
das redes de informação, que vêm gerando transformações não só na
sociedade, como na produtividade de nossas escolas e seus profissionais, na
natureza do processo de ensino– aprendizagem, exigindo não mais alunos
passivos, mas essencialmente ativos, colaboradores e solidários, criadores e não
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apenas receptores de informações prontas, acabadas.
Nesse complexo de mudanças a Educação tem papel preponderante, na
medida em que contribui, não só para definir este novo perfil profissional, como
para concretizá-lo, a partir do trabalho didático–pedagógico que desenvolve em
sala de aula e outros ambientes especiais. Preparar e formar profissionais com
este novo perfil impõe–se como necessidade primeira para todas as instituições
de ensino superior, especialmente da FAEF que se propõe como missão
institucional, a qualificação, com excelência de qualidade, desses profissionais,
devendo buscar, consequentemente, para isso, constantes e gradativamente,
melhores adequações às mudanças científicas, políticas e tecnológicas que
caracterizam o contexto social onde esses profissionais irão atuar.
A Faculdade têm procurado conscientizar seus alunos, futuros profissionais,
a importância da escola deixar de ser um espaço fechado de transmissão de
conhecimentos e habilidades para transformar-se em espaço polivalente e aberto,
facilitador da construção interativa dos conhecimentos, hábitos, habilidades e
atitudes necessárias à vida em sociedade e ao exercíciode uma profissão que
exige não apenas especialização, mas cultura geral e específica, capazes de
possibilitar a adequação flexível e competente às variações do mercado de
trabalho e aos indicadores de qualidade de vida.
Dessa forma, têm buscado contribuir para a transformação da população
da cidade de Garça e municípios limítrofes considerando o seu dever a missãode
levar, a toda à comunidade e em seu entorno, o desenvolvimento educacional e
o aperfeiçoamento profissional, aplicados não somente na transmissão do saber,
mas sim nas atividades de pesquisa e extensão, voltadas para a realidade da
região.
Ainda, consciente de sua responsabilidade social, a faculdade têm
procurado exercer um papel preponderante quanto à sua contribuição à inclusão
social e ao desenvolvimento econômico e social da região, uma vez que sua
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missão, objetivos, princípios básicos de ação e responsabilidades estão baseados
um uma visão cristã e solidária da educação e, para tanto vem adotando a prática
de políticas afirmativas que tem beneficiado um significativo numero de alunos.
GOVERNO FEDERAL
PROUNI – Programa Universidade para Todos

O Governo Federal, através da Medida Provisória nº 213, de 10.09.2004,
do Decreto nº 5245, de 15.10.2004 e da Lei nº 11096, de 13.01.2005, criou,
implantou e regulamentou o Programa Universidade para todos, com o objetivo
de dar acesso à Universidade para as camadas da população tradicionalmente
excluídas deste direito.
O PROUNI, é destinado à concessão de bolsos de estudos integrais e bolsas
de estudos parciais de 50% para cursos de graduação e sequenciais de formação
específica, em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins
lucrativos, e oferece ainda a implementação de políticas afirmativas de acesso
ao ensino superior aos declarados indígenas

ou

negros,

bem

como aos

portadores de deficiência.
A Instituição se junta às autoridades responsáveis neste grande passo de
inclusão social e melhoria do nível de ensino da população e oferece vagas para
os alunos da região onde atua.

7.5.1. Regimento da COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e
Controle Social do Prouni

CAPÍTULO I
DA COMISSÃO LOCAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLESOCIAL DO PROUNI:
SEUS OBJETIVOS E COMPOSIÇÃO
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Art. 1º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social
do Prouni, é órgão suplementar da Faculdade Mantida pela Sociedade
Cultural e Educacional de Garça, de acordo com o que dispõe o Regimento
Geral e a legislação do Ensino Superior.

Art. 2º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do
Prouni, se regerá pelo Regimento Geral, que fixa normas para criação e
funcionamento de Núcleos de Pesquisa e Extensão e pelo presente Regimento,
tendo como princípios:
a)

O enfoque humanista, holístico, interdisciplinar, democrático e
participativo;

Art. 3º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do
Prouni, em atenção ao disposto na Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005 e o
disposto no inciso II e no parágrafo único do artigo 17 do Decreto n° 5.493, de
18 de julho de 2005, bem como ao que dispõe o Regimento Geral, tem como
objetivos:
a.

exercer

o

acompanhamento,

averiguação

e

fiscalização

da

implementação do PROUNI na Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral
- FAEF;

b.

interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da
sociedade civil, recebendo reclamações, denúncias, críticas e sugestões para
apresentação, se for o caso, à Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle
Social do PROUNI - CONAP;
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c.

emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do
PROUNI; e,

d.

fornecer informações sobre o PROUNI à CONAP.

Art. 4º Para atender a seus objetivos, a COLAPS – Comissão Local de
Acompanhamento e Controle Social do Prouni, elaborará um plano de trabalho
anual e uma Agenda de Acompanhamento.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

Art. 5º A COLAPS – Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do
Prouni, será constituída da seguinte forma:
I

II

- 1 (um) representante do corpo discente, que deve ser bolsista PROUNI;

- 1 (um) representante do corpo docente, que deve ser professor em
regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais;

III

- 1 (um) representante da direção, que deve ser o coordenador ou um dos

representantes do PROUNI na IES; e

IV

- 1 (um) representante da sociedade civil.

§ 1° Haverá um suplente para cada membro titular, que o substituirá nos casos
de ausência justificada.
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§ 2° Os membros referidos nos incisos I e II deste artigo serão eleitos por seus
pares, em processo direto de escolha, amplamente divulgado na Instituição de
Ensino Superior e coordenado pela COLAPS.
§ 3° O representante referido no inciso IV deste artigo será escolhido entre os
candidatos indicados por organizações da sociedade civil, mediante eleição ou
acordo entre elas, cujo resultado será comunicado por escrito ao coordenador da
Comissão Local.
§ 4° Não havendo candidatos indicados no processo de escolha da representação
referida no § 3° deste artigo, a COLAPS será instalada sem a representação da
sociedade civil.
§ 7° Os membros da COLAPS terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução.
(Revogado pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)
§ 8° Os membros da COLAPS exercem função não remunerada, sendo
considerada atividade de relevante interesse social.
§ 9° A IES deverá abonar as faltas do membro representante do corpo discente que,
em decorrência da designação de que trata esse artigo, tenha participado de
reuniões da COLAPS em horário coincidente com as atividades acadêmicas.
CAPÍTULO III
DA VIGÊNCIA DO MANDATO DOS MEMBROS DA COMISSÃO

Art. 6°- Os membros da COLAPS terão vigência de 2 (dois) anos. (Incluído pela
Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)
§ 1° Os membros das Comissões Locais que passarem a integrá-las após a data de
sua constituição terão seus mandatos encerrados na data de renovação de sua
composição. (Incluído pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)
§ 2° A renovação da composição da Comissão Local será promovida a cada dois
anos, na primeira quinzena do mês de outubro, devendo seu coordenador
encaminhar a ata da reunião em que for aprovada sua constituição até duas
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semanas depois da data de sua renovação (Redação dada pela Portaria n° 183,
de 13 de março de 2013).

Art. 7° A COLAPS será coordenada por um dos representantes referidos nos incisos
II ou III do artigo 5° desta Portaria, eleito por seu colegiado, por maioria dos
presentes.
§ 1° Havendo vacância do cargo de coordenador da COLAPS, por qualquer motivo,
proceder-se-á a sua substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
respeitada forma prevista no caput.
§ 2° O mandato de coordenador da COLAPS será de 2 (dois) anos. (Redação dada
pela Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)

Art. 8° A COLAPS reunir-se-á na forma prevista no Regimento Interno.
§ 1° As deliberações da COLAPS, de caráter consultivo, serão tomadas por
maioria simples.
§ 2° As reuniões da COLAPS serão registradas em atas assinadas pelos presentes,
consubstanciando

juízo

colegiado

e

consignando

eventuais

protestos

e

divergências e deverão ser encaminhadas à CONAP.
Art. 9° Ao final de cada processo seletivo do PROUNI, a COLAPS deverá
elaborar relatório circunstanciado.
Parágrafo único. O relatório referido no caput deverá ser arquivado durante 05
(cinco) anos na COLAPS para atender a eventuais solicitações da CONAP.
Art. 10 A eleição e a posse dos membros das Comissões Locais, bem como do
coordenador, deverão ocorrer na primeira quinzena do mês de outubro, a cada
dois anos. (Redação dada pela Portaria n° 183, de 13 de março de 2013)
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Parágrafo único. A instalação da COLAPS será formalizada junto à CONAP, devendo
ser informada a data da eleição, nome dos componentes e suplentes, suas
respectivas representações e demais informações eventualmente solicitadaspela
CONAP.

Art. 11 A IES deverá fornecer instalações adequadas para o funcionamento da
COLAPS.
Art. 12 A IES deverá dar publicidade da composição da COLAPS e do seu local de
funcionamento, mediante a afixação de tais informações, em locais de grande
circulação de estudantes e em seus sítios eletrônicos na internet. (Incluído pela
Portaria Normativa n° 11, de 23 de maio de 2012)

Art. 13 A COLAPS deverá ser instaladas em até 120 (cento e vinte) dias da data da
publicação desta Portaria, estendendo-se o mandato dos seus membros até o
dia

de

de .

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, ouvido o pelos membros da COLAPS Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Prouni.

Art. 15 Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as disposições em contrário.
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GOVERNO ESTADUAL
Bolsa Escola da Família
Ato de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado da
Educação do Estado de São Paulo e a UNESCO – Organizações das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura, por meio do Termo de Cooperação
Técnica, aderido pela Faculdade são oferecidas bolsas de 100%, para alunos que
não tem como custear seus estudos. A Faculdade recebe o percentual de 50%
da mensalidade, proveniente dessa parceria e contribui comos outros 50%.
O Programa Escola da Família tem como objetivo promover maior interação
entre os pais dos alunos da rede pública de ensino e a comunidade, em geral,
com a escola, seus dirigentes e professores, por meio de atividades artísticas,
físicas, sociais, buscando a criação de espaços de paz, tendo aescola, e
seus valores, como protagonistas, combatendo a violência de modo geral. A
escola, permanecendo aberta durante os finais de semana, acolhe sua
comunidade para que ela participe de atividades saudáveis e construtivas.
Programa de Financiamento Estudantil – FIES
Criado e regulamentado pela Lei nº 10260, de 12.07.2001, este Programa
de financiamento possibilita o acesso, por intermédio de crédito financiado a
custos subsidiados, à camada da população que, de outra forma, não teria
condições econômicas de cursar um estudo de nível superior.
A FAEF consciente de que uma grande parcela de seus alunos,
principalmente os oriundos das classes de trabalhadores menos favorecidos,
por vezes braçais, que não dispõem de tempo para se dedicar a um dos seus
projetos sociais, oferece ainda aos seus alunos a possibilidade de financiar o seu
estudo, por meio de parceria com o Governo Federal, no programa FIES.
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7.6.
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DE PROMOÇÃO DE
ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO DIFERENCIADO A PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE DA FAEF

A Política de educação inclusiva aos portadores de necessidades especiais
– PNE, da FAEF está inserida em sua Política de Educação em Direitos Humanos.
As ações para execução da Política de Educação em Direitos Humanos da FAEF,
partem do direito básico: direito à educação, e que é refletido na própria noção
de educação expressa na Constituição Federal de1988 e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).Esse direito à educação é que
poderá propiciar os outros direitos, que são possíveis graças à Educação em
Direitos Humanos. Portanto as ações fundamentar-se-ão na educação de toda
comunidade acadêmica da FAEF, tendoem vista os seguintes paradigmas dos
Direitos Humanos:
EDUCAÇÃO PARA A DIGNIDADE HUMANA: garantir às pessoas e grupos
viverem de acordo com os seus pressupostos de dignidade.
EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE DE DIREITOS: orientação aos seres
humanos para ampliação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais,
culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, com vistas a sua
universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual,
biopsicossocial e local de moradia.
EDUCAÇÃO

PARA

RECONHECIMENTO

E

VALORIZAÇÃO

DAS

DIFERENÇAS E DAS DIVERSIDADES: enfrentamento dos preconceitos e das
discriminações,

garantindo

que

diferenças

não

sejam

transformadas

em

desigualdades e educação das relações étnico-raciais e promoção da igualdade
racial.
EDUCAÇÃO PARA A LAICIDADE DO ESTADO: assegurar o respeito à
diversidade cultural religiosa do País, sem praticar qualquer forma de
proselitismo.
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EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA NA EDUCAÇÃO: Direitos Humanos
e democracia alicerçam-se sobre a mesma base - liberdade, igualdade e
solidariedade - expressando-se no reconhecimento e na promoção dos direitos
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais.
EDUCAÇÃO

PARA

A

SUSTENTABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL:

estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e de utilização
democrática de todos/as. Promoção de um desenvolvimento sustentável que
preserve a diversidade da vida e das culturas, condição para a sobrevivência da
humanidade de hoje e das futuras gerações.
Como se nota a educação inclusiva aos portadores de necessidades
especiais – PNE está entre os paradigmas da FAEF, que elaborou assim a sua
Política educação inclusiva aos portadores de necessidades especiais – PNE.
7.7. POLÍTICA DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DA FAEF
A política de educação e proteção dos direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista da FAEF se dedica em promover o cumprimento dos requisitos
conforme determina a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que Institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro
de 1990. A política de proteção dos direitos, fundamentada naconcepção

de

direitos humanos, visa a garantia do acesso de todos os alunos às instituições
de ensino, independente de suas diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais,
sexuais, físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. Para além da
igualdade de oportunidades, a proteção dos direitos focaliza a valorização das
diferenças e desenvolvimento de projetos pedagógicos que atendam as
necessidades educacionais dos seus alunos, e promovam mudanças nas práticas
e ambientes escolares, de modo a eliminar as barreiras que impedem o acesso
ao currículo e o exercício da cidadania.
O transtorno do espectro autista se caracteriza como deficiência persistente
e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada
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por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usadapara interação
social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter
relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento e caracterizada por
padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões
de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
Dessa maneira, as diretrizes de atendimento da pessoa com transtorno
do espectro autista contemplam o incentivo à formação e à capacitação de
profissionais

especializados

no

seu

atendimento,

bem

como

a

pais

e

responsáveis, assim como o estímulo à pesquisa acadêmica, com prioridade para
estudos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do aspecto
relativo ao transtorno do espectro autista.
Além dos tratamentos previstos nas Diretrizes da Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, citamos
as políticas de atendimento especializado, cujo princípio norteador é o parágrafo
único do Artigo 3º da referida lei. Em casos de comprovada necessidade, a
instituição oferecerá um acompanhante especializado à pessoa incluída nas
classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2 o. Outra
medida oferecida, além do acompanhante especializado, seria a adaptação do
currículo e/ou a elaboração de projetos educacionais na área de formação que
visem a promover o necessário atendimento educacional da pessoa com
transtorno do espectro autista. Para tanto, a FAEF conta com docentes
especializados na área de Educação Especial, o que favorece a compreensão e
a implementação das políticas de inclusão.

8. INFRAESTRUTURA
8.1.ÁREA FÍSICA E INSTALAÇÕES
A IES possui instalações administrativas que são compostas pela secretária,
tesouraria, salas de coordenações dos cursos e núcleos e sala da Direção, sendo
que todas mantém os aspectos de limpeza, iluminação, acústica, segurança e
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acessibilidade, bem como são totalmente arejadas e iluminadas. São portadoras
ainda de piso podotátil, e placas de sinalização em braile. Apresenta também as
Salas dos Docentes, Sala de Reuniões, Gabinetes individuais para os Professores
e Sala do NDE e CPA.
A sala dos professores é ampla, possuindo, mesa e cadeira para reunião,
sofá, escaninho para guardar material, mesa e cadeira com computador,
bebedouro, piso em revestimento, forro em pvc, e ainda mantém o padrão de
limpeza, iluminação, acústica, segurança, acessibilidade e acesso a internet.
As salas de coordenações de cursos, bem como as salas destinadas aos
professores de tempo integral ou parcial, possuem mesa cadeiras, computador,
acesso à internet, sendo também muito bem arejadas e iluminadas, com fácil
acessibilidade e segurança.
As salas de aulas são todas totalmente arejadas, muito bem iluminadas,
possuindo ventiladores bem como

ares-condicionados. Possuem piso

de

revestimento, forro em pvc, lousa, mesa e cadeira para os professores, e carteiras
estofadas para os alunos, mantendo os aspectos de limpeza, iluminação, acústica,
segurança e acessibilidade. As salas contam com racionalidade na disposição do
espaço e facilidades nos seus acessos e carteiras agrupadas em núcleos de
estudos (conjuntos de quatro carteiras).
O Auditório é amplo o suficiente para receber 400 pessoas sentadas, muito
bem arejado, iluminado, com ares-condicionados e ventiladores, sistema de som
integrado, data show. Piso em revestimento, e forro em pvc, possuem ainda
padrão de limpeza, iluminação, acústica, segurança e acessibilidade.
A IES possui um amplo espaço para convivência por seus discentes e isto
é o resultado de vários ambientes ao ar livre para que os discentes possam
utilizar, bem como ambientes internos. A área de convivência possui vários
bancos, jardins, campo, entre outros espaços, sendo todos limpos, iluminados e
seguros. Quanto à alimentação, a IES possui um restaurante universitário com
cardápio caseiro e valor acessível, dotado fogão a lenha, mesas e cadeiras,
contando ainda com limpeza, iluminação, acústica, segurança, acessibilidade e
acesso à internet.
A CPA possui uma sala destinada a realização de seus trabalhos e reuniões.
A referida sala possui mesa, cadeiras, armário e arquivo, bem como está dotada
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de computador e impressora, possuindo boa iluminação, ventilação,higienização,
conservação, segurança e acessibilidade.
A Faculdade apresenta também ampla e equipada biblioteca, espaço de
convivência e cantina, com instalações adequadas e confortáveis e que propiciam
excelente atendimento aos alunos, docentes, funcionários da IES e visitantes.
Toda infraestrutura física e instalações necessárias são adequados aoatendimento
dos alunos com necessidades de locomoção especiais, sendo todos os ambientes
arejados e com ótima iluminação.
Faz parte também da infraestrutura da Faculdade FAEF o campus
experimental, onde se encontram os laboratórios físicos e os laboratórios de
campo, tais como, plantações, pomares, criações, entre outros componentes.
8.1.1 Plano de expansão, Atualização e manutenção de equipamentos
Este plano remete a novas etapas de planejamento, que deverão detalhar
o caminho a ser trilhado para que se alcancem as metas estratégicas propostas,
que passam por especificações de Tecnologia de Informação e Comunicação. A
construção da excelência pedagógica pela incorporação de novas tecnologias e
métodos de ensino, o desenvolvimento de novos meios de transferência de
conhecimentos, a agilidade dos processos internos, adequação do perfil docorpo
técnico administrativo às demandas tecnológicas e o uso de tecnologia da
informação para comunicação são alguns exemplos de metas estratégicas
constantes no PDI cujo sucesso está diretamente vinculado às estruturas de
Tecnologia de Informação e Comunicações.
O Plano de Expansão, Manutenção e Atualização de Equipamentos (PEMAE)
apresentado no presente documento identifica os meios necessários (estruturas,
recursos humanos e materiais), e planeja a sua implementação, de forma a
abordar desenvolvimento institucional esperado para os próximos anos. Trata-se
de uma fundamentação do planejamento operacional, que contempla detalhes de
implementação tais como orçamento, cronogramas, etc. Objetiva orientar as
rotinas de manutenção, conservação e atualização dos equipamentos e instalações
da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral (FAEF), bem como
estabelecer as rotas de expansão da infraestrutura.
OBS: Para melhor visualização o Plano de Expansão, Manutenção e Atualização de
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Equipamentos completo consta no Anexo 1.
8.2 BIBLIOTECA
A Biblioteca da IES encontra-se em bloco próprio, possuí balcão para
recepção, bem como local próprio para atendimento às pessoas portadoras de
mobilidade reduzida com teclado especial para os portadores de necessidade ou
baixa acuidade visual. Dentro do espaço a biblioteca possui mesas redondas
com cadeiras para estudo em grupo, salas contendo mesas retangulares com
cadeiras para estudo em grupo em ambiente isolado, baias para estudo individual
e acervo disposto em prateleiras. A Biblioteca

está equipada ainda com 20

computadores para pesquisa, sendo que há equipamentos

para favorecer o

acesso aos portadores de mobilidade reduzida neste número. A Biblioteca conta
com sistema informatizado WAE/Wise integrado a secretaria e tesouraria. A
classificação dos livros segue o padrão DEWEY. Conta ainda a biblioteca com
ambiente de convivência, bem como rede wi fi, 02 banheiros sendo um adaptado
para as pessoas portadoras de mobilidade reduzida, scaninho e armário para
guardar os pertences, estando monitorada por sistema de câmeras. Possui boa
iluminação, ventilação, higienização, conservação, segurança e acessibilidade.
O acervo pertencente a Sociedade Cultural e Educacional de Garça é
constituído por livros, periódicos, monografias e Cd-Rom, abaixo especificados:

8.2.1. Acervo geral
a-) Livros
Compreende um total de 29.384 exemplares, contendo assuntos das
diferentes áreas, atendendo a necessidade informacional de nossos discentesem
todas as áreas do conhecimento.
Todo o acervo de livros, periódicos e monografias da biblioteca está
informatizada com o software WAE, o qual foi implantado nos módulos de
catalogação, consulta.
A coleção

de

periódicos

é

composta

de

assinaturas

(nacionais e

internacionais), doações e permutas com os periódicos publicados e recebidos por
esta instituição.
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Nos casos dos títulos virtuais, o acervo possui exemplares, ou assinaturas
de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado nas Unidades Curriculares. O acervo é gerenciado de modo a
atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais
demandadas. Adaptando-se ao avanço da tecnologia e a limitação do tempo de
nossos alunos, a Biblioteca optou por assinar a Biblioteca Digital BDS da Saraiva
que consiste na veiculação dos acervos digitais das Editoras Saraiva e Érica. Para
melhor atender aos usuários optou se também pela assinatura da Biblioteca
Digital Minha Biblioteca,com um acervo rico em obras permitindo que contemplam
e auxiliam as Unidades Curriculares em uma plataforma digital inovadora,
intuitiva e com diversas ferramentas que proporcionam melhoria da experiência
de leitura e acessiilidade.
O site da instituição conta com uma lista com links de acesso a periódicos
eletrônicos, de acesso on-line e gratuito.
b-) Jornais
No acervo da Faculdade mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de
Garça compreende um total de 01 assinatura de jornal:
01.

Folha de São Paulo – circulação diária

c-) Vídeos, Cd’s e Dvd’s
A biblioteca da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral conta com
914 (novecentos e quatorze) fitas de vídeo, 267 (duzentos e sessenta e sete)
Cd’s e 85 (oitenta e cinco) Dvd”s.
d-) Dissertações, Teses, Relatórios e Trabalhos Científicos.
O acervo da Biblioteca da Faculdade de Ensino Superior e FormaçãoIntegral
– FAEF, compreende um total de 3765 exemplares impressos de Monografias,
Dissertações e Trabalhos Científicos.
Os Trabalhos de Conclusão de Curso apresentados a partir do ano de 2018, estão
disponibilizadas on-line no site da Instituição, em um repositório institucional.
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e-) Periódicos
O acervo Biblioteca da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral
– FAEF conta com periódicos assinados. A Instituição possui um acervo de
periódicos gerais (impressos) ao redor de 17894 exemplares. A biblioteca conta
além disso com assinaturas de periódicos eletrônicos, disponíveis via internet.

f-) Obras de Referência Disponíveis
No acervo da Faculdade mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de
Garça, compreende um total de 214 títulos de obras de referencia.
g-) Banco de dados
A Biblioteca é provida de terminais de computadores modernos com acesso à Internet
e acesso wi-fi para conectarem em smartphones, notbook’s e tablets. Os usuários
também podem contar com o auxílio de uma lista de endereços eletrônicos
disponibilizada no site da Faculdade.
Os usuários contam com Base de dados: Atena E-book; - Biblioteca Digital Saraiva;
Biblioteca Digital Minha Blioteca; Biblioteca Virtual em Saúde; Capes Periódicos; Doaj;
Domínio Público; Google Acadêmico; IBGE – Sidra; IPEA; Periódicos on-line gratuito;
Revista Eletrônica da FAEF; Revista Eletrônica da FAEF; Scielo; The Word Bank.
O Scielo – Scientific Electronic Library on-line; Capes Periodicos), que é uma coleção
eletrônica de revistas científicas disponíveis na Internet com acesso gratuito.
Operando desde 2007, estão disponíveis revistas nas áreas de ciências biológicas e da
saúde, ciências sociais e humanas, ciências agrárias, física etc. A coleção traz textos
completos de artigos científicos e oferece, ainda, a pesquisa em sua base de dados.
Estes artigos podem ser procurados de várias maneiras: pelo nome do autor, do
periódico, da Instituição ou por palavra-chave.
Além de ser um poderoso instrumento de pesquisa bibliográfica, o Scielo Capes,
permitem o acompanhamento de todo o processo de propagação das informações
científicas, sendo também muito útil na pesquisa científica.
Ainda sobre o avanço da tecnologia e a limitação do tempo de nossos alunos, a
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Biblioteca optou por assinar as Biblioteca Digitais BDS da Saraiva e Minha Biblioteca,
com acesso a livros e periódicos eletrônicos com disponibilidade de atividades de
acordo com a leitura, para aplicação do conhecimento na prática. Incentivando desta
forma a prática de Metodologias ativas.

8.2.2 Quanto a Política de Expansão e Atualização do Acervo
O Plano de atualização do acervo da Biblioteca se dá de duas formas: para
proceder a atualização do acervo e para atender a expansão dos cursos. A IES utilizase de critérios próprios em conformidade com os programas das disciplinas dos cursos
previstos e existentes, pois desta forma será possível usar, de forma racional e eficaz,
os recursos financeiros para aquisição de material bibliográfico, indicado pelos Núcleos
Docentes Estruturantes.
Nas últimas décadas as Bibliotecas passaram por mudanças radicais na forma
de selecionar, adquirir e armazenar seu acervo, decorrentes da explosão documental
apresentada, em vários suportes, constituindo-se em marco na história da civilização
moderna.
Com base nos estudos realizados, bem como nos objetivos estratégicos traçados
para a formação, crescimento, manutenção e preservação do acervo, constantes do
Plano de Ação da Biblioteca, as políticas aqui estabelecidas tiveram por propósito:
-contribuir para a adequada formação do acervo, em correspondência às
demandas da comunidade acadêmica;
-orientar o desenvolvimento das etapas de seleção e aquisição;
-definir critérios para a aquisição;
-definir critérios para avaliação da coleção.
8.2.3 Quanto a Informatização da Consulta ao Acervo
Com o advento das novas tecnologias, a sociedade passa por uma grande
transformação, à medida que esta absorve todas as inovações de caráter técnicocientífico.
As Bibliotecas, por excelência, estão inseridas neste contexto de mudanças e adaptações
às novas tecnologias, por serem organizações disseminadoras da informação, devendo
assim estar aliadas a esses modernos recursos, visando atender com eficiência e rapidez
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seus usuários.
A FAEF, ao implantar seus cursos de graduação e consequentemente sua Biblioteca,
optou por uma unidade de informação moderna, competente, adotando a automação de
seus serviços, através da implantação de um sistema informatizado.
A política de informatização adotada pela Faculdade, tanto no que se refere ao controle
acadêmico como à Biblioteca, foi realizado juntamente com a criação e implantação da
Instituição. Assim, visando informatizar e modernizar os serviços da Biblioteca, o
Sistema de Controle de Biblioteca – Wae, com o objetivo de aperfeiçoar não somente os
serviços internos da Biblioteca mas também o atendimento aos usuários.
O Wae é um Sistema que possibilita aos Bibliotecários controlar e auditar todo o material
bibliográfico e não bibliográfico existente no acervo, bem como proporcionar a
descentralização dos recursos informacionais, permitindo aos usuários habilitados
acessar,

identificar

e

localizar

o

material

desejado,

verificando

inclusive

sua

disponibilidade.
É um Sistema que trata a informação de modo abrangente, permitindo o gerenciamento
de todo o acervo e gerando a integração do usuário com a informação, através de
computadores instalados na Biblioteca, incluindo a consulta on-line, que permite aos
usuários o acesso em diferentes lugares e em diversos meios de comunicação, podendo
a busca ser feita através de computadores pessoais, celulares, tablets, etc...
O Wae/Wise possui módulos, com funções distintas, integrados em termos de estrutura
de dados, possibilitando:
- cadastrar usuários – recebe os dados que identificam os usuários, incorporando-os à
base de dados dos usuários, para posterior recuperação;
- cadastrar documentos – processa tecnicamente o material, ou seja, codifica os
documentos, transcreve os dados, incorporando-os à base de dados do acervo;
- emprestar material – consulta disponibilidade no acervo, verifica datas de devolução
do material já emprestado, solicita devoluções atrasadas, dá baixa nos empréstimos que
foram devolvidos, efetiva e cadastra empréstimos;
- recuperar informações – recupera todas as informações referentes ao acervo, aos
usuários, aos empréstimos, às reservas e às estatísticas do Sistema;
- atualizar o Sistema – mantém as bases de dados atualizadas, quanto aos dados dos
usuários, do acervo e da circulação;
- emitir relatórios – emite diversos relatórios, como os de autor, título, assunto, código,
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usuários, entre outros;
Em relação a entrada e saídas, o Wae possui como:
a) Entradas:
O Sistema é atualizado através de telas, pelos responsáveis credenciados pela
Biblioteca. A atualização é realizada através das operações inclusão, exclusão e
alterações.
b) Saídas:
O Sistema oferece vários tipos de saída, a saber:
- recuperação on-line de todas as telas;
- consultas diversas em relação ao acervo, usuários e circulação;
- emissão de listagens/relatórios;

8.2.4 Acesso a Redes de Informação
No tocante ao acesso a redes de informação a Biblioteca dispõe, através da INTERNET,
de acesso on-line a várias redes de informação das quais fornecem bibliografia básica,
complementar e demais pulblicações que servem como base para o desenvolvimento
educacional do discente do curso de Enfermagem da FAEF.

8.2.5 Horários de funcionamento da Biblioteca
De segunda-feira à sexta-feira das 8:00 às 22:00 horas e aos sábados das 8:00 as 16:00
horas.

8.2.6 Quadro de Funcionários
Sua equipe é composta atualmente, por uma Bibliotecária devidamente registrada no
Conselho Regional de Biblioteconomia – CRB/8, e duas auxiliares administrativas. Os
funcionários são responsáveis por garantir os serviços de processamento técnico, controlar
a organização e circulação do acervo, bem como dar suporte e garantir um atendimento de
qualidade aos usuários da Biblioteca.
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8.2.7 Biblioteca Digital
A Faculdade FAEF possui contrato com a Biblioteca Digital BDS da Saraiva e
Biblioteca Digital Minha Biblioteca, ambas reúnem um grande portfólio de ambientes
voltados para o universo da Educação, oferecendo a Instituição Plataformas práticas
e inovadoras para acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade pela
internet.
Estes ambientes virtuais permitem ao docente e ao discente ler as obras
disponíveis, adicionar notas e marcadores aos livros.
Os textos podem ser selecionados, copiado e colado no Word, o que permite
ao aluno ler o texto mesmo sem conexão com a internet em determinado momento.
Para ter acesso a Biblioteca Digital, cada usuário recebe um número de login e
senha, o link fica disponível no site da FAEF e pode ser acessado de qualquer lugar
que o usuário esteja.
Uma das grandes vantagens da Biblioteca Digital são as atividades de
aprendizagem (por disciplina) que é um excelente mecanismo para verificação do
aluno de Fisioterapia deve ter. Desta forma, nesse ambiente o professor da disciplina
pode propor atividades relacionando: livros, artigos, links de vídeos, filmes ou sites
para que os alunos possam fazer a inter-relação nas atividades, indo de encontro
com a proposta pedagógica da FAEF que é incentivar o aluno a desenvolver o intelecto
e atividades práticas por meio de Metodologias Ativas.
A Biblioteca BDS da

Saraiva conta também como uma lista de Periódicos,

importantes para a pesquisa, com assuntos dos mais diversos temas, em revistas
altamente conceituadas indexadas no Portal da Scielo e outros.

8.2.8 Acessibilidade dos serviços
•

Catálogo eletrônico do acervo para consulta local;

•

Acesso disponível pela internet aos serviços;

•

Orientação e apoio aos alunos e professores na normalização de trabalhos

Acadêmicos;
•

Sistema de reserva das bibliografias, utilizadas nos cursos;

•

Horário de funcionamento diário e interrupto;

•

Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras;
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•

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais;

•

Acessibilidade ao site e à Página Web da Biblioteca;

•

Manual de Normalização para Apresentação de Trabalho Científico;

•

Pesquisa bibliográfica;

•

Empréstimo domiciliar automatizado;

•

Reserva e renovação pela internet.

8.3

Ambiente Virtual de Estudo

O software educacional utilizado pela instituição é o Google Classroom, que sempre
é atribuído com as disciplinas que estão sendo ofertadas pelo curso presencial, estando
alinhadas correspondente a cada termo, de modo que se o aluno virtual tiver dúvidas,
eles poderão a qualquer momento recorrer o professor, ou vir até o polo assistir uma
aula presencial.
A plataforma é dividida cada disciplina e termo individualmente, dentro de cada
disciplina nas atividades é composta por 4 unidades distribuídas uma por mês, tendo
dentro delas 4 subunidades; que são divididas por semanas.
Dentro de cada Unidades existe um fórum de perguntas e respostas, a proposta
tem como objetivo favorecer o debate de temas nos fóruns promove a aprendizagem
colaborativa,

no

qual

os

participantes

trazem

experiências

e

conhecimentos

diversificados, previamente adquiridos ou construídos, e interagem para criar um
conhecimento compartilhado.
Dentro das subunidades existem texto ou problema para leitura antes da aula,
Guia de Estudos do texto, PowerPoint Aula Completa, Protocolo de Aula prática se
houver, Vídeos, Link de Sugestão de outros textos, Projeto Florescer, Questionário de
Avaliação da Aula – Se atingiu os Objetivos específicos, e pesquisa de satisfação, todos
os itens das atividades são obrigatórios o preenchimento, exceto o protocolo de aula
prática, pois só é utilizado se houver aula prática.
Os trabalhos e atividades existem um ambiente de anexa-los dentro da
plataforma, onde o professor após a leitura, atribui uma nota e também pode fazer
comentários sobre as atividades, de modo que pode fazer um bate papo com aluno.
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8.4 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS

8.4.1. Laboratório Didático de Informática
A IES possui um laboratório de informática contendo 30 computadores, data show
instalado, ar condicionado, bancadas com 60 lugares, estando devidamente climatizado
e em funcionamento, possuindo devidamente equipados, com boa ventilação, limpeza,
conservação, segurança e acessibilidade.
Os computadores disponíveis para uso acadêmico estão instalados na Biblioteca
e no Laboratório de Informática e todos os alunos da FAEF podem utilizá-los. Os sites
visitados são controlados e o uso é determinado por Regulamento próprio. A Biblioteca
também conta com acesso à internet através da rede sem fio (wireless), onde os alunos
podem trazer seus próprios computadores portáteis para ter acesso à internet, bem
como utilizar seus smartphones.
O Laboratório Didático de Informática têm paredes revestidas de reboco e pintura
de tinta látex, janelas bem amplas para ideal iluminação e aeração. Estão mobiliados
adequadamente

para

o

atendimento

de

suas

funções,

com

bancadas

para

microcomputadores, energia elétrica de 110 e 220V, quadro para escrita com pincel
atômico, ventiladores e ar condicionado.
O agendamento de uso dos equipamentos obedece ao protocolo, na Secretaria
Geral da Instituição, que encaminha a solicitação ao técnico em informática,
responsável pelas providências necessárias e permanece à disposição no horário
agendado para atendimento.
O Laboratório estará à disposição dos alunos durante todo o período de
funcionamento, com exceção aos horários já reservados para os docentes.
O aluno poderá utilizar o equipamento por, no máximo 2 horas consecutivas caso
existam outros usuários em fila de espera, quando então, deverá sair e aguardar 20
minutos para voltar a utilizar ou colocar o seu nome na fila de espera.
O aluno que estiver aguardando em fila de espera e não estiver presente no
momento em que for chamado será recolocado no final da fila, devendo aguardar
novamente.
A reserva de horário para uso do equipamento deverá ser feita diretamente na
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secretaria da FAEF.
Ao entrar no laboratório, para desenvolver trabalhos o aluno deverá registrar-se,
indicando a máquina que fizer uso, com horário de entrada. Ao sair o responsável pelo
Laboratório irá anotar o seu horário de saída.

8.4.2. Laboratório de Microbiologia
O Laboratório tem como objetivo criar condições para que os estudantes sejam
capazes de reconhecer e manipular microorganismos (fungos, bactérias e vírus) e
diagnosticar doenças ocasionadas por eles.

8.4.3. Brinquedoteca
A Brinquedoteca da FAEF é um espaço Lúdico-Pedagógico, Cientifico e Cultural
criado para oportunizar o brincar, o lazer e o prazer em aprender no desenvolvimento
da criança.
Os espaços da Brinquedoteca são: Oficina de Arte-Sucatoteca, Canto dos Jogos,
Canto da Leitura, Canto do Brincar, espaço do faz-de-conta, teatro do fantoche, entre
outros.
A Brinquedoteca da FAEF disponibiliza este espaço, como laboratório lúdico–
pedagógico de pesquisas para alunos e professores que integram os cursos de
licenciatura, na contribuição de prestação de serviços e orientação á comunidade,
escolas, Ong’s e Hospitais. Á fim de contribuir para a valorização do brincar na formação
do ser humano. Muitos jogos pedagógicos, de raciocínio, lógicos fazem parte do acervo
da brinquedoteca.
8.4.4. Laboratório de Anatomia e Fisiologia

Este laboratório é utilizado pelos cursos de Bacharelado Enfermagem, Farmacia,
Medecina Veterinária e Psicologia. As aulas práticas ministradas no Laboratório têm
como objetivo proporcionar aos alunos a vivência com as estruturas e órgãos Educação
do corpo humano e animal. capazes de reconhecer as estruturas e órgãos importantes
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8.4.5. Laboratório de Biologia Celular e Tecidual
O Laboratório e utilizado pelos cursos de Enfermagem, Farmacia e Medecina
Veterinaria e tem por objetivo de entender mecanismos que regulam o crescimento,
proliferação e morte celular, o conceito de célula tronco e entender os mecanismos
moleculares pelos quais as células adquirem sua especificidade morfológica e funcional.
– Compreender a estrutura e função dos tecidos fundamentais.

8.4.6. Laboratório de Química e Bioquímica e Bromatologia
O Laboratório é utilizado pelos Bacharelado Agronomia, Enfermagem, Engenharia
Florestal, Farmacia e Medecina Veterinária tem como objetivo criar condições para que
os estudantes sejam capazes de: 1) reconhecer e manipular um microscópio,
estereoscópio e outros equipamentos; 2) manipular material biológico; 3) conhecer
sobre partes microscópicas e macroscópicos dos tecidos; 4) adquirir conhecimento
básico para as próximas disciplinas; 5) Interpretar os resultados experimentais e
relacioná-los com a teoria.

8.4.7. Laboratório de Parasitologia
O Laboratório da suporte aos cursos de Enfermagem, Farmacia e Medecina
Veterinária

tem por objetivo desenvolver atividades de rotina que envolvem: a

realização de exames parasitológicos de fezes para o diagnóstico de enteroparasitoses;
a pesquisa de parasitos sanguíneos para o diagnóstico de malária e pesquisa de
parasitos teciduais para o diagnóstico de leishmanioses.

8.4.8. Laboratório de Patologia
O Laboratório da suporte aos cursos de Enfermagem, Farmacia e Medecina
Veterinária

e tem por objetivo de proporcionar estudos sobre tem por finalidade
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explicar os mecanismos que levam ao desenvolvimento de sinais e sintomas de uma
enfermidade.

8.4.9. Laboratório de Tecnologia da Madeira e Silvicultura
O Laboratório de Tecnologia da Madeira integra os laboratórios de caracterização
física, caracterização mecânica, anatomia e química da madeira, possuindo inúmeros
equipamentos analíticos. Tem como objetivo a capacitação do graduando para o
aproveitamento das florestas. Atua na caracterização tecnológica das madeiras, no
desenvolvimento de técnicas para racionalização do uso e emprego da madeira nos
setores produtivos e de consumo, público e privado, propondo alternativas e soluções
para os mais diversos problemas do setor madeireiro.

8.4.10. Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas
O Laboratório e utilizado pelo curso de Agronomia e Engenharia Florestal tem
como objetivo criar condições para que os estudantes sejam capazes de analisar a física
e a química dos diversos tipos de solos e também realizar análises foliares com o intuito
de compreender a nutrição vegetal assim posteriormente interpretar análises para
produtores.

8.4.11. Laboratório de Desenho Técnico, Topografia e Construções Rurais
O Laboratório de Desenho Técnico e Topografia e utilizado pelos cursos de
Agronomia e Engenharia Florestal, tendo como principal objetivo apoiar as aulas
práticas destas disciplinas junto aos alunos de graduação, bem como a elaboração de
projetos, topográficos e instalações rurais, tendo por finalidade

compreender o

contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre,
sem levar em consideração a curva da esfera do planeta.
Na agricultura a topografia é utilizada para diversos fins, como por exemplo:
cadastro de áreas cultivadas, projetos de cultura, drenagens e irrigação, as atividades
externas

contam

com

a

utilização

de

instrumentos

de

uso

manual,

assim
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proporcionando a prática continuada para os alunos.
O laboratório possui uma estrutura de mesas para desenho do tipo pranchetacavalete com réguas paralelas, tipo, acrílica que auxiliam na capacitação do estudante
a ler e interpretar plantas técnicas, habilitando-o a executar desenhos com precisão e
clareza e desenvolver a capacidade de visualização espacial.

8.4.12. Laboratório de Sementes
O Laboratório de Sementes da suporte aos cursos de Agronomia e Engenharia
Florestal tem por objetivo a geração de informações detalhadas sobre o potencial de
desempenho das sementes em campo, utilizando testes especializados e padronizados
para identificação de problemas e suas possíveis causas. Os protocolos de aulas
práticas detalham todo o processo de análise que avalia a qualidade da semente, sendo
um recurso que funciona como suporte nos direcionadores, tanto para os campos de
produção de sementes, quanto para a formação de lotes comerciais durante o
beneficiamento, auxiliando as equipes técnicas e comerciais, até a implantação da
cultura.

8.4.13. Laboratório de Morfologia Vegetal e Farmacobotânica
O laboratório de Morfologia Vegetal da suporte aos cursos de Agronomia , Engenharia
Florestal e Farmacia. tem por objetivo por meio de práticas estudar e documentar e
identificar as formas e estruturas das plantas, utilizar lâminas frescas e fixas de
espécimes vegetais, que permitam aos alunos a observação de exemplos expostos em
aula teórica.

8.4.14. Laboratório de Taxonomia
O laboratório de Taxonomia da suporte aos cursos de Agronomia , Engenharia
Florestal

o objetivo é compreender estudos taxonômicos em angiospermas

predominantemente neotropicais, incluindo dados macro ou micromorfológicos e
questões

nomenclaturas,

com

objetivo

de

produzir

revisões

taxonômicas
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contribuições florísticas. Em algumas pesquisas, recorre-se também à análise fenética
de dados que são as relações evolutivas entre os diferentes grupos de indivíduos
existentes na terra (extintas ou não).

8.4.15. Laboratório de Fitopatologia
O laboratório de Fitopatologia da suporte aos cursos de Agronomia e Engenharia
Florestal e visa a identificação de agentes patogênicos através de práticas como preparo
de lâminas, é uma área de atuação muito importante para a diagnose de doenças das
plantas, também são desenvolvidos procedimentos como assepsia, preparo de meio de
cultura, isolamento de agentes patogênicos. As práticas são selecionadas de maneira a
complementar o conteúdo teórico apresentado ao aluno em sala de aula.

8.4.16. Laboratório de Fisiologia Vegetal
O laboratório de Fisiologia vegetal da suporte aos cursos de Agronomia ,
Engenharia Florestal tendo como objetivo melhorar a compreensão de como funciona
o metabolismo, desenvolvimento, reprodução, nutrição, ação dos hormônios e até
mesmo avaliar como as plantas reagem às influências do meio em que estão.,
aprimorar os conhecimentos teóricos obtidos em sala de aula para avaliação nutricional
do tecido vegetal, identificando possíveis deficiências e toxidez de nutrientes e auxiliar
no conhecimento do estado nutricional da cultura, para possíveis correções e adoção
do manejo mais adequado.

8.4.17. Laboratório de Zoologia e Entomologia
O Laboratório da suporte ao cursos de Agronomia, Engenharia Florestal tem como
objetivo estudar a interação inseto/planta, buscando priorizar a preservação do meio
ambiente, fornecendo conhecimentos para maior produtividade dos sistemas agrícolas
através de aplicações técnicas dos conhecimentos obtidos, bem como gerar, adaptar e
validar tecnologias ambiental e socialmente sustentáveis, de base ecológica, para o
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manejo de pragas (ex: insetos e ácaros).
Possui uma sala de atividades, de depósito e apoio de materiais, de estudantes,
para criação de insetos e de guarda de coleções. A coleção didática é usada em aulas
práticas constando as principais espécies encontradas em áreas agrícolas. Práticas de
manuseio, conservação e identificação de materiais entomológicos são realizadas
durante as atividades de ensino ministradas em laboratório.

8.4.18. Laboratório de Mecanização e Irrigação
Localizado no Campus Experimental Coração da Terra, consiste em uma sala de
alvenaria, rebocada e pintada na cor branca.
O Laboratório de Mecanização e irrigação

dá suporte à disciplina de Mecanização

e irrigação Agrícola/Florestal e demais disciplinas que envolvam o uso destes
equipamentos específicos, como Física.
Conta com estrutura, equipamentos e outros materiais que possibilitam a
realização de aulas práticas e experimentos conduzidos por alunos (individualmente
e/ou em grupos), acompanhados por professores das referidas disciplinas, tais como:
um grande balcão central com bancos, um balcão lateral com bancos, prateleiras com
componentes de trator, irrigação, lousa e pia.
No Laboratório encontram-se os impressos e encadernados os documentos:
protocolo de aulas práticas, infraestrutura e normas de segurança.

8.4.19. Laboratório de Sólidos
O Laboratório de Sólidos objetivo criar condições para que os estudantes no final
do curso sejam capazes de: manipular, acondicionar, fracionamento e identificação;
conhecer, por meio de reações efetuadas, propriedades químicas das biomoléculas;
interpretar os resultados experimentais e relacioná-los com a teoria.

8.4.20. Laboratorio de Semi Sólidos e Líquidos
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O Laboratório de Sólidos da suporte ao curso de Farmacia e tem como objetivo
criar condições para que os estudantes no final do curso sejam capazes de: manipular,
acondicionar, fracionamento e identificação; conhecer, por meio de reações efetuadas,
propriedades químicas das biomoléculas; interpretar os resultados experimentais e
relacioná-los com a teoria.

8.4.21. Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal - TPOV
O Laboratório TPOV dá suporte à disciplina de Tecnologia dos Produtos
Agropecuários e Agroindustrialização e demais disciplinas que envolvam o uso destes
equipamentos específicos.
Está localizado em um bloco de alvenaria, com janelas teladas e paredes
azulejadas. Conta com estrutura, equipamentos e outros materiais que possibilitam a
realização de aulas práticas e experimentos conduzidos por alunos (individualmente
e/ou em grupos), acompanhados por professores das referidas disciplinas, tais como:
bancada de mármore com pia, fogão, despolpador, prateleira e armários com utensílios,
entre outros.
No Laboratório encontram-se os impressos e encadernados os documentos:
protocolo de aulas práticas, infraestrutura e normas de segurança.

8.4.22. Laboratório de Microscopia
O Laboratório da suporte aos curso de Enfermagem, Farmacia e Medecina
Veterinária tem por objetivo de propiciando o estudo microrganismos como bactérias,
fungos e vírus, caracterizando suas propriedades biológicas e auxiliando na
compreensão

dos

princípios

básicos

para

identificação

e

classificação

dos

microrganismos patogênicos.

8.4.23. Laboratório de Patologia
O laboratorio da suporte aos curso de Enfermagem, Farmacia e Medecina
Veterinária os alunos terão oportunidade de realizar exame necroscópico, coletar peças
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anatomopatológicas, analisar as alterações morfofisiológicas dos órgãos e aprender
fazer laudo patológico.

8.4.24. Laboratório de Semiologia e Suporte Básico de Vida
O Laboratório de Semiologia e Suporte Basico de Vida da suporte aos cursos de
Enfermagem, Farmacia e Psicologia e tem por objetivo de vivenciar as práticas
consideradas fundamentais, sejam capazes de fazer uma anamnese e um exame físico,
de formular hipóteses diagnósticas e de realizar procedimentos necessários à prática
clínica.

8.4.25. Laboratório de Prática Profissional em Enfermagem - LPPE
Inserido no bloco XVII, construído de alvenaria, rebocado e pintado com tinta
branca, é bem arejado, iluminado e climatizado, e dotado de Wi-Fi para pesquisas.
O LPPE é um laboratório do curso de Enfermagem, onde os alunos podem realizar
as atividades acadêmicas pertinentes ao curso e de suma importância para sua
formação.
Em seu interior encontra-se: sala de Urgência e Emergência, onde consta
manequins para realização de aulas práticas e simulações, Sala para punção venosa,
administração de medicamentos e aferição de sinais vitais, com manequins dotados de
dispositivos para esse fim, onde o acadêmico realiza as aulas práticas, sala de
Semiologia e Semiotecnica, onde consta boneco, e dispositivos para a realização de
aulas práticas, bem como o aprendizado de inserção de dispositivos para procedimentos
invasivos, oferecendo total segurança ao aluno e confiança no procedimento realizado,
sala de aula com lousa, para orientações. Sala discente e docente, recepção, secretária,
arquivo, coordenação e banheiros.
O LPPE além do objetivo de ser campo de prática para os discentes, também
presta – Acompanhamento voltado para saúde do trabalhador da IES e da comunidade
acadêmica, como orientações e encaminhamentos.
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8.4.26. Núcleo de Prática Jurídica – NPJ
O Núcleo de Prática Jurídica conta com espaço físico de muito fácil acesso aos
alunos e visitantes. Tem janelas amplas, que proporciona ventilação e iluminação, além
de ventiladores e luminárias, ar condicionado e projetor.
O NPJ conta com os equipamentos necessários para que as aulas práticas e
demais atividades ali desenvolvidas, sendo o mesmo constituído por:
- uma sala de espera, mesa de recepção com um computador conectado a internet e
impressora em rede;
- salas de atendimento com mesas, cadeiras e armários;
- uma sala do Simulado de Audiências e Tribunal de Júri, contendo uma tribuna, e espaço
para os alunos, projetor e ar condicionado;
- duas salas de audiências, para funcionamento do Setor de Conciliação e Mediação da
FAEF, que são contempladas com mesa para conciliação, computador conectado a
internet, com impressora e acomodações para alunos;
- uma Sala da Coordenação do Curso com computador conectado a internet, com
impressora;
- uma sala da Coordenação do NPJ com computador conectado a internet, com
impressora e arquivos para os relatórios das atividades dos discentes;
- sala com arquivos onde são armazenados documentos das atividades dos discentes.
A Prática jurídica é referência do Curso de Direito da FAEF, pois considera- se
central do conhecimento - teórico/prático - das lições obtidas junto a sala de aula com
os professores que aplicam na Prática Jurídica os ensinamentos da vida real. Desta
forma, unindo-se as palavras e ensinamentos doutrinários aos fatos concretos do diaa-dia.
No Laboratório encontram-se os impressos e encadernados os documentos:
protocolo de aulas práticas, infraestrutura e normas de segurança.

8.4.27. Clínica Escola de Pesquisa em Psicologia Aplicada - CEPPA
Inserida em um bloco integral construído de alvenaria, rebocado e pintado com
tinta branca, é bem arejado, iluminado e climatizado.
A CEPPA é um verdadeiro laboratório do curso de Psicologia, onde os alunos
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podem realizar estágios e demais atividades acadêmicas importantes para sua
formação.
Em seu interior encontra-se: salas de psicoterapia (07), S.O.S, salas de
ludoterapia (02), laboratório de Técnicas de Exames Psicológicos, salas de Orientação
de Estágio (02), brinquedoteca, ateliê, sala discente e docente, recepção, secretária,
arquivo, coordenação e banheiros.
A CEPPA presta serviços para a comunidade, relacionados com o atendimento
psicológico de caráter preventivo e de tratamento nas modalidades:
-

Psicoterapia individual, familiar e de grupo;

-

Orientação profissional e de planejamento de carreira;

-

Intervenção psicopedagógica voltada para as diversas demandas referentes ao
contexto escolar;

-

Acompanhamento psicológico voltado para saúde do trabalhador.

8.4.28. Hospital Veterinário – “Hospital Escola”
O Hospital Veterinário tem a finalidade de realizar procedimentos de ensino,
pesquisa e prestação de serviços à comunidade de Garça e região.
É todo construído de alvenaria, paredes rebocadas e pintadas de branco, sendo algumas
azulejadas, janelas grandes que favorecem a iluminação e ventilação do local. Em seu
interior são encontrados:
-

Recepção
Destina-se à permanência dos animais que aguardam atendimento; com acesso
direto ao exterior. Comporta de forma agravável o público e seus animais dispõem de
guichê de atendimento, e sistema informatizado de cadastro.

-

Secretaria
É a área destinada a realização de cadastro do paciente e proprietário, bom como a
ficha de dados do animal, agendamento de consultas e cirurgias e o arquivamento de
exames e laudos.

-

Sala de docentes
A sala dos docentes é destinada a reuniões, planejamentos da execução de aulas e
protocolos de aulas práticas além de propor uma maior socialização nos intervalos. A
função de um docente é desenvolver coletivamente a aprendizagem e aplicarem uma
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sequência para o ensino de seus alunos.
-

Sala do estagiário
É a sala destinada ao estudo dos alunos.

-

Sala do plantonista
Trata-se de um profissional Médico Veterinário, que atenderá as emergências,
devendo ter habilidades e competências para poder diagnosticar e controlar as doenças
dos animais, tratar os animais doentes e feridos, evitar a transmissão de doenças de
animais para pessoas, e aconselhar os proprietários sobre o cuidado adequado de
animais.

-

Sala de espera de gatos
É a sala onde os gatos ficam até serem atendidos.

-

Cozinha
É a área destinada a alimentação dos funcionários.

-

Banheiros
Os banheiros são destinados ao público de visitante/ equipe do hospital. É o cômodo
utilizado para a higiene pessoal. Possui os utensílios e a estrutura necessária para este
propósito.

-

Sala de triagem
Estabelecer os critérios necessários com a pesagem dos animais com equipamentos
adequados para poder assim realizar o cumprimento de boas Práticas, assim
colaborando com a qualidade do atendimento.

-

Ambulatório de emergência
Unidade destinada à assistência do animal doente, com ou sem risco de vida, nos
quais os agravos da saúde necessitam de atendimento imediato.

-

Ambulatório 01
É a dependência de estabelecimento ou de ensino e pesquisa, nos quais são
atendidos os animais pertencentes ao mesmo ou sob sua guarda, para exames clínicos,
curativos e pequenas cirurgias. Neste caso, o ambulatório deve ter um médico
veterinário do próprio local, e não necessitar dos serviços de profissional externo.
Porém, em caso de cirurgias mais graves ou complicadas, este pode ser solicitado
veterinários do hospital.
São os estabelecimentos nos quais os veterinários podem apenas efetuar consultas,
apresentar o diagnóstico e indicar tratamento. A eles estão vedadas internações e
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intervenções cirúrgicas, as quais devem ser realizadas em locais devidamente
apropriados.
-

Ambulatório 02
É a dependência de estabelecimento ou de ensino e pesquisa, nos quais são
atendidos os animais pertencentes ao mesmo ou sob sua guarda, para exames clínicos,
curativos e pequenas cirurgias. Neste caso, o ambulatório deve ter um médico
veterinário do próprio local, e não necessitar dos serviços de profissional externo.
Porém, em caso de cirurgias mais graves ou complicadas, este pode ser solicitado
veterinários do hospital.
São os estabelecimentos nos quais os veterinários podem apenas efetuar
consultas, apresentar o diagnóstico e indicar tratamento. A eles estão vedadas
internações e intervenções cirúrgicas, as quais devem ser realizadas em locais
devidamente apropriados.

-

Sala de Fluidoterapia
Sala específica para animais que necessitem de soro e que não precisam ficar
internados, além dos equipamentos necessários, conta com acomodação para o
proprietário, possibilitando o acompanhamento dos cuidados oferecidos ao seu animal.

-

Farmácia
A farmácia hospitalar é composta de uma infraestrutura adequada para atender as
necessidades dos atendimentos que acontecem no hospital veterinário. Ela possui um
responsável técnico que responde pelo seu funcionamento. O Farmacêutico responsável
pela farmácia do hospital tem como função atender aos pedidos dos atendimentos que
acontecem diariamente, na farmácia as atividades desenvolvidas são: Compra e
armazenamento

de

medicamentos

e

material

de

consumo,

dispensação

de

medicamentos e materiais para consultas ambulatoriais e procedimentos cirúrgicos.
-

Sala de Raio-X
A sala de radiologia é equipada com aparelho de raios-x, o qual é usado como
diagnóstico complementar.

-

Sala de revelação
Área destinada a revelação do Raio-X.

-

Sala de preparo e recuperação de pequenos
A sala de preparação do paciente é destinado a reavaliação clínica, esclarecimento
ao proprietário das condições do paciente, as opções de tratamento e seu prognóstico,
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as complicações possíveis quanto a cirurgia, os cuidados pós operatórios e os custos
necessários ao tratamento.
A sala de recuperação tem por objetivo os cuidados e a avaliação do paciente pósoperatória, sendo realizado a monitorização na recuperação anestésica, oferecimento
de analgésicos pós-operatórios quando necessário, orientação quanto a hidratação e
alimentação do paciente pós cirurgia, e todos os cuidados necessários nesta fase.
-

Centro cirúrgico 01 de animais de pequeno porte
Proporciona atender, da melhor maneira possível, o paciente que será submetido a
um procedimento cirúrgico, seja ele eletivo, de urgência ou emergencial, propiciando à
equipe cirúrgica todas as condições de atendimento e ao paciente a certeza de um
atendimento seguro.

-

Centro cirúrgico 02 de animais de pequeno porte
Proporciona atender, da melhor maneira possível, o paciente que será submetido a
um procedimento cirúrgico, seja ele eletivo, de urgência ou emergencial, propiciando à
equipe cirúrgica todas as condições de atendimento e ao paciente a certeza de um
atendimento seguro.

-

Centro cirúrgico 03 de animais de grande porte
Proporciona atender, da melhor maneira possível, o paciente que será submetido a
um procedimento cirúrgico, propiciando à equipe cirúrgica todas as condições de
atendimento e ao paciente a certeza de um atendimento seguro.

-

Sala de preparo e recuperação pós-cirúrgica de grandes animais
Local onde é realizado a medicação pré-anestésica e onde o animal se recupera da
anestesia.

-

Sala de lavagem
Fornece condições de: reconhecer e manipular equipamentos frequentemente
utilizados nos centros cirúrgicos; fornece materiais para executar os procedimentos
necessários para uma lavagem adequada dos instrumentais cirúrgicos; fornece
materiais limpos para que estes possam ser esterilizados na sala de esterilização.

-

Sala de esterilização
Fornece condições de: reconhecer e manipular equipamentos frequentemente
utilizados para a esterilização de materiais cirúrgicos; fornece materiais para executar
os procedimentos necessários para uma esterilização adequada; fornece materiais
esterilizados para a realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos.
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-

Sala de expurgo
É a sala destinada ao descarte de material contaminado.

-

Ambulatório de grandes animais
Local equipado com tronco de contenção onde bovinos e equinos recebem
atendimento médico veterinário.

8.4.29. Laboratório de Tecnologia da Madeira
O laboratório é composto de um bloco de alvenaria de 270 m², onde encontram-se:
sala de aula, sala de estudos, laboratório 1, laboratório 2, gabinete docente,
almoxarifado, banheiros (3) e varanda, e pelo setor de processamento da madeira de
830 m², composto por serraria, marcenaria, tratamento de madeira e 2 pátios de toras.
O laboratório atende as aulas práticas das disciplinas Tecnologia da Madeira I, II e III.

8.4.30. Laboratório de Práticas de Educação Ambiental
Construção mista de madeira e alvenaria com área total de 68 m², onde são
encontradas uma sala de coordenação (com mesa, computador, 3 cadeiras e 2
armários), uma sala de reunião (mesa redonda com 5 cadeiras, um armário e um
arquivo, além de vários materiais utilizados para realização de oficinas), uma cozinha
(pia com balcão, mesa com 4 bancos e um armário), um banheiro (uma pia e um vaso
sanitário) e uma sala para apresentação de palestras de educação ambiental com
capacidade para 10 pessoas (um balcão e 10 cadeiras).

8.4.31. Laboratório de Alimentos de Origem Animal
O

Laboratório TPOA dá suporte

à disciplina de

Tecnologia dos Produtos

Agropecuários e Agroindustrialização e demais disciplinas que envolvam o uso destes
equipamentos específicos.
Está localizado em um bloco de alvenaria, com janelas teladas e paredes azulejadas.
Conta com estrutura, equipamentos e outros materiais que possibilitam a realização de
aulas práticas e experimentos conduzidos por alunos (individualmente e/ou em
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grupos), acompanhados por professores das referidas disciplinas, tais como: bancada
de Granito com pia, fogão, equipamento para laticínios , prateleira e armários com
utensílios, entre outros.
No Laboratório encontram-se os impressos e encadernados os documentos:
protocolo de aulas práticas, infraestrutura e normas de segurança.

8.4.32. Fazenda Experimental
O presente plano de atividades objetiva ocupar e delimitar áreas do campo
experimental Coração da Terra, da FAEF, de modo a proporcionar um maior
desenvolvimento do ensino ministrado pela FAEF, para que os estudantes tenham
acesso às diversas culturas através de áreas plantadas, para estudar os diversos
aspectos envolvidos no desenvolvimento do preparo do solo, plantio, manutenção da
cultura, e colheita, e acesso a outras áreas reservadas para realização de aulas práticas,
experimentos didáticos ou mesmo para demonstração, aos proprietários e produtores
da região, de modelos de agricultura, através de atividades de dias de campo, cursos
de extensão, etc.
Para tanto, há a necessidade de se efetuar um levantamento estrutural, funcional e
ocupacional da área, para se fazer um diagnóstico da condição atual e das necessidades
a serem supridas tendo em vista a ocupação de maneira adequada e disponibilização
de áreas para desenvolvimento de pesquisa e experimentação.
O Campus Experimental da FAEF compreende a junção de 10 propriedades agrícolas
circunvizinhas, com aproximadamente 71 alqueires e uma propriedade no Município de
Garça, no Bairro Roça Grande de aproximadamente 65 alqueires. Denominadas de:
-

Campo Experimental Coração da Terra,

-

Campo Experimental Água Viva,

-

Campo Experimental Rosa Dourada,

-

Campo Experimental Graal,

-

Campo Experimental Vulcano I,

-

Campo Experimental Vulcano II,

-

Campo Experimental Estância FAEF,

-

Campo Experimental Alvorada,

-

Campo Experimental Área Nova,
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-

Fazenda Experimental Nova FAEF.
Nestes campos estão instaladas as infraestruturas relativas à: salas de aulas,
laboratórios de agronomia, engenharia florestal e de medicina veterinária, instalações
zootécnicas, áreas de agricultura e áreas para experimentos agrícolas, restaurante
universitário, gabinetes dos docentes, salas de coordenação, almoxarifados, áreas
esportivas, reservatórios, áreas de preservação ambiental e reflorestamento.
8.4.32.1 Campo Experimental I - Coração da Terra
Com 14,7 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Casa de
Controle das operações 80,00 m2; Almoxarifado 70,00 m2; Depósito de Máquinas
240,00 m2; Viveiro de mudas 330,00 m2; Tanque de Piscicultura 150,00 m2;
Laboratório de Tecnologia de Produtos de origem vegetal 80 m2, laboratório de
Mecanização Agrícola e irrigação 80m2, sanitários masculino e feminino 40 m2. Total
de infraestrutura construída 1040,00 m2, sendo o restante destinado a plantio das
principais culturas envolvidas no curso de Agronomia. O Campo Experimental Coração
da Terra está destinado às atividades específicas dos Cursos de Agronomia e de
Engenharia Florestal. Nesta área estão instaladas as diversas culturas agrícolas como:
banco de germoplasma de café, pinus e eucaliptos, fruticultura e espécies de árvores
exóticas, e grande variedade de atividades agrícolas, além de laboratório de Máquinas
e Implementos, área experimental, estufa, hidroponia, e áreas destinadas aos projetos
experimentais, psicultura, laboratório de Tecnologia de Alimentos de Origem Vegetal,
etc.

8.4.32.2. Campo Experimental II - Água Viva
Com 13,6 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Casas de
caseiros 170,00 m2; Unidade de processamento de mel 40,00 m2; Instalação para
descanso e alimentação de bovinos de Leite 440,00 m2; Instalação para Silagem
1000,00 m2; Instalações para Ordenha Mecânica e Leiteria 300,00 m2; Instalações
para ovinos 150,00 m2; Instalações para avicultura 250,00 m2, instalação para
Treinamento de animais para exposições (gado de leite) 150 m2, instalação para suínos
150 m2, instalação para caprinocultura, e sala de ordenha apropriada 150 m2,
instalação da minhocultura e compostagem 100 m2 e um centro de coleta seletivo de
lixo 50m2; Haras, composto por: 1 barracão administrativo e laboratório de reprodução
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equina 150 m2, 1 barracão de manejo 200 m2, pavilhão de baias 400 m2; 1 pista de
3 tambores 4500 m2; Laboratório de Topografia 350 m2. Total de infraestrutura de
8550,00 m2. O Campus Experimental Água Viva, destina-se
zootecnia com

gado leiteiro,

ovinocultura,

às

atividades de

suinocultura,

apiário,

minhocário, haras, banco de pastagem, silagens, etc.

8.4.32.3. Campo Experimental III - Rosa Dourada
Com 14,3 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Casa de
caseiro 60,00 m2; Bloco 01: Laboratório de Psicologia Experimental 475,00 m2; Bloco
02: Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais 400,00 m2; Bloco 03: Sala de esterilização
e Ambulatório de Doenças Infecciosas 200m; Bloco 04: Clínica Cirúrgica de Grandes
Animais 400,00 m2; Bloco: 05 Canil 150,00 m2; Pet Shop 120,00 m2; Maternidade
40,00 m2; Isolamento 40,00 m2; Viveiro de pássaro silvestre 12,00 m2; Bloco 06: 06
salas de aulas 400 m2; Bloco 07: Laboratório de Patologia, Microscopia; Taxonomia e
Sementes 600,00 m2; Bloco 08: Empresa Júnior; Bloco 10: Unidade de Anatomia
Descritiva/Laboratório de Anatomia 600,00 m2; Bloco 11: Laboratórios II que engloba:
Nutic, Microbiologia, Bioquímica, Zoologia e Entomologia 400,00 m2; Bloco 12: 4 salas
de aulas 400m2; Bloco 13: Biblioteca 600 m2; Bloco 14: Laboratórios I que engloba:
Solos, adubação e Bromatologia, Semiologia/Semiotécnica e Núcleo de Práticas
Jurídicas 400,00 m2; Bloco 15: Coordenação, Secretaria, Tesouraria e Direção 400,00
m2; Bloco 16: Composto por três salas de aulas e um laboratório de informática 400,00
m2; Bloco 17: composto por 3 salas de aulas, departamento pessoal e contabilidade
400,00 m2; Bloco 18: Restaurante Universitário 400,00 m2; Bloco 19: Salas de aulas
600,00 m2; Bloco 20: Salas de aulas 400,00 m2; Bloco 21: Salas de aulas 400,00 m2;
Laboratório de Alimentos de Origem Animal (Laticínio) 300m2; Gabinetes de docentes
e coordenação de cursos: 423 m2. Total de infraestrutura 7458,50 m2. Campo
Experimental Rosa Dourada onde estão instalados os Laboratórios específicos do Curso
de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia
Florestal, Medicina Veterinária, Pedagogia e Psicologia, secretaria utilizada pelos cursos,
os Hospitais Escolas de Grandes e Pequenos Animais, Clínica de Psicologia, Restaurante
Universitário, Biblioteca, Núcleos de apoio, Núcleo de Práticas Jurídicas, Gabinetes para
Docentes, Salas de aulas, salas de Coordenação, Campo de Futebol para atividades
esportivas.
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8.4.32.4. Campo Experimental IV – Graal
Com 8,2 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Laboratório
de 45,00 m2; Casa de Caseiro 60,00 m2; Sanitários 12,00 m2; Paiol 30,00 m2; Fábrica
e depósito de ração 150,00 m2. Total de infraestrutura de 297,00 m2. Campo
Experimental do Graal destina-se práticas necessárias à qualidade do curso ligadas à
pecuária de corte.

8.4.32.5. Campo Experimental V - Vulcano I
Com 7,6 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Casa de
caseiro 60,00 m2; Sanitários 12,00 m2. Centro tecnológico de produção de mudas 656
m2. Total de infraestrutura 728,00 m2. O Campo Experimental Vulcano I está destinado
exclusivamente aos Cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, que se trata da área
onde existiu atividades de olaria, no passado, e hoje se encontram em recomposição
do solo, fauna, flora, e recuperação do meio ambiente. Lá se encontra instalado o
Centro de Produção de Mudas Florestais e Ornamentais.

8.4.32.6. Campo Experimental VI - Vulcano II
Com 8,86 hectares de área. Descrição/Ocupação das Dependências: Banco
germoplasma de eucalipto (Tume).

8.4.32.7. Campo Experimental VII – Alvorada
Com 24,77 hectares de área, contendo uma casa de caseiro 75 m2, Laboratório
de Tecnologia da madeira e sala de aula 205 m2, um Laboratório de Marcenaria e
Serraria 300 m2, Núcleo de Educação Ambiental 330 m2; 1 curral coberto de 450 m2;
Laboratório de Culturas protegidas (Casa de Vegetações) 550m. Total de infraestrutura:
1910 m2.
8.4.32.8. Campo Experimental VIII – Estância FAEF
Com 34,7 hectares de área, contendo 3 casas de caseiro 100 m2 cada; 1 canil
750 m2; 2 pavilhões de baias para bezerros 500m2; 2 trincheiras para estocagem de
283

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF
silagem 200 m2; 1 pavilhão com baias de 910 m2; 1 casa sede 180 m2; 1 área de
convivência social e sala de troféu 250 m2; 1 barracão de leiteria 350 m2; 1 recinto de
leilão e exposição 1750 m2; 1 curral com laboratório prático de reprodução 400 m2.
Total de infraestrutura: 5590 m2. O Campo Experimental Estância FAEF é destinada a
bovinocultura leiteira e de corte, com laboratório de apoio da disciplina de reprodução
bovina e produção de leite, contendo também a área de recreação.

8.4.32.9. Campo Experimental IX – Área Nova
Com 20 hectares de área, contendo 1 curral coberto 550 m2; 1 casa de caseiro
150 m2; 1 casa de vegetação 70 m2; 1 deposito de 50 m2; 1 represa 3000 m2. Total
de infraestrutura: 3820 m2. O Campo Experimental Área Nova, também se destina às
atividades de gado de corte, citricultura, fruticultura diversas, campo sintrópico e
forragicultura.

8.4.32.10. Campo Experimental X – Fazenda experimental Nova FAEF
Com 157 hectares de área, contendo 1 galpão de máquinas 500 m2; 1 galpão
para guardar materiais 150 m2; 1 baia de madeira de 24 m2; 1 plataforma para lavar
tratores 90 m2; 1 bloco com 2 salas de aula 130 m2; 1 casa de caseiro 150 m2; 1
barracão para guardar máquinas e implementos 300 m2; 1 terreirão para secagem de
café 900 m2; 1 espulgo para guardar embalagens de defensivos agrícolas 40 m2; 1
casa sede 240 m2; 1 tulha com secador e maquina com benefício de café 400 m2; 1
templo religioso 120 m2; 1 represa 8138 m2.Total de infraestrutura: 11.158 m2.
Fazenda Nova FAEF é destinado a produção de culturas anuais, como milho, soja,
feijão, etc. E as perenes como café, seringueira e açaí. Também cana de açúcar,
mandioca, maracujá, contemplando uma vasta área de reserva legal e APP utilizado
como laboratório prático dos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal, além de
possuir corredor florestal e cinturão verde.
Todos os campos experimentais funcionam das 08h às 18h de segunda a sextafeira e, aos sábados, das 8h as 16h. Os alunos têm livre acesso fora do horário de aula,
sendo que nas instalações devem ser acompanhados por um responsável, que pode ser
um estagiário ou bolsista habilitado, monitor da disciplina vinculada ao laboratório,
técnico do laboratório ou o professor.
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Os Campos recebem manutenção periódica da infraestrutura por pessoal como
tratoristas, funcionários de campo, coordenados pelo responsável técnico dos Campos.
Os equipamentos são vistoriados permanentemente e a cada virada de semestre
são executados os serviços básicos de manutenção ou então são contratados serviços
de terceiros, quando há necessidade de manutenção mais elaborada. A limpeza dos
Campus é feita permanentemente pelo pessoal contratado de forma setorizada.

8.5

PLANO DE CONTINGÊNCIA

O Plano de Contingência é entendido como o conjunto de medidas
preventivas e procedimentos de recuperação, no caso de qualquer interrupção de
negócios. Estas medidas, vão muito além da simples adoção de um plano de
seguro e, garantem a capacidade da FAEF em operar de forma contínua. Para
tanto, esse plano assegura que todos os processos críticos têm seus riscos
identificados, avaliados, monitorados e controlados.
O plano da FAEF envolve basicamente três grupos, a saber:
CONTINGÊNCIAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: assim
compreendidas as situações de interrupção no fornecimento de energia elétrica
por parte da empresa concessionária local.

CONTINGÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS: compreendidas
as situações de inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos de TI,
tais como hardware, software, telecom, rede e segurança.
CONTINGÊNCIAS DE ACESSO AOS RECURSOS DE BIBLIOTECA:
compreendidas as situações de inacessibilidade, falha ou perda de recursos de TI,
dificuldades de alunos no acesso a recursos próprios de TI, impossibilidade de
utilização de recursos de TI por situações legais (alunos apenados) e fragilidades
no acesso devido a problemas de redes locais.
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9

PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL, COM A

UTILIZAÇÃO

DE

AUTENTICIDADE

MÉTODO
DE

QUE

TODAS

GARANTA

AS

A

INTEGRIDADE

INFORMAÇÕES

CONTIDAS

E

A

NOS

DOCUMENTOS ORIGINAIS.
Este projeto de acervo acadêmico em meio digital, que objetiva a utilização
de método que garanta a integridade e a autenticidade de todas a informações
contidas nos documentos originais baseou-se inicialmente no DECRETO Nº 9.235,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017, que trata da fiscalização das instituições
privadas de ensino, onde afirma no Art. 21, que “Observada a organização
acadêmica da instituição, o PDI conterá:
VIII – projeto de acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de
método que garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações
contidas nos documentos originais”.
E, destaca ainda, no Art. 104 que “Os documentos que compõem o acervo
acadêmico das IES na data de publicação deste Decreto serão convertidos para
o meio digital, mediante a utilização de métodos que garantam a integridade e a
autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais, nos
termos da legislação.
E, adiante, em Parágrafo único, informa que quanto aos prazos que :”O
prazo e as condições para que as IES e suas mantenedoras convertam seus
acervos acadêmicos para o meio digital e os prazos de guarda e de manutenção
dos acervos físicos serão definidos em regulamento a ser editado pelo Ministério
da Educação”.
Entretanto, faz necessário destacar que pela atual legislação brasileira, a
única forma de conversão de formato para garantia de autenticidade é por meio
da Microfilmagem, como diz a LEI Nº 5.433, DE 8 DE MAIO DE 1968.
Ademais, a Lei da digitalização Nº 12.682, DE 9 DE JULHO DE 2012,
afirma em seu Art. 6o que “Os registros públicos originais, ainda que digitalizados,
deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente.”
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Assim, é de conhecimento da Faculdade de Ensino Superior e Formação
Integral – FAEF que deverá manter sob sua custódia, além de seus documentos
digitalizados, também os documentos originais, sob pena de infringirem a atual
legislação vigente.
Sabe-se que para isso a instituição deverá lançar mão de recursos e
tecnologias fundamentais que garantam tal inovação no campo educacional do
ensino superior, onde o acervo acadêmico é de vital importância.
Entende-se por acervo acadêmico, todos os documentos recebidos e
produzidos pela IES, que tenham relação com o histórico acadêmico dos discentes
e fundamentais para comprovação de seus estudos. Assim, a digitalização do
mesmo deve ser compreendida como inovação e adequação do setor educacional
e das instituições de ensino superior aos avanços tecnológicos. O uso de novas
tecnologias objetivam maximizar os resultados obtidos em todos os níveis. E,
acabam por colaborar com a evolução geral do ensino superior.
Desta forma, digitalizar o acervo acadêmico com a garantia da integridade
e autenticidade é uma necessidade que acontece há décadas em todos os setores
no mundo, o que torna emergente que a IES adeque-se a esta realidadesocial e
mundial.
E, é sabido que a obrigatoriedade de criar um projeto de acervo acadêmico
digital

alinhado

ao Plano

de

Desenvolvimento

Institucional (PDI) como

objetiva a FAEF é obrigação apenas para as instituições privadas, ea isto a IES
se compromete a fazer, dentro dos prazos relativos estabelecidos e atualizados
pelas legislações vigentes, como disposto, inicialmente no Decretonº 9.235, de
15 de dezembro de 2017, este que foi o marco regulatório para uma série de
modificações para o ensino superior.
De acordo com o Decreto, a organização deve apresentar um projeto de
acervo digitalizado. O artigo 42 da Portaria nº 22, de 21 de dezembro de 2017,
estabeleceu um prazo de 24 meses para que todo o acervo acadêmico das IES
seja transportado para um meio digital. A Portaria também estabelece que essa
transição seja feita a partir do uso de tecnologias que garantam a integridade, a
autenticidade, a confiabilidade e a duração da informação no meio digital.
Entretanto, em abril de 2018, tais ações passam a ser geridas também pela
Portaria 315, complementar ao decreto 9.235, que surgiu em substituição a
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Portaria 22, mas onde não foram feitas grandes alterações.
Na Portaria 315 encontramos a determinação de criação de uma Política de
Gestão Documental por parte das instituições, o que garantidamente a FAEF irá
desenvolver até o final de 2019. Nesta constará o Plano de Classificação de
Documentos, para organização de documentos físicos e digitais, e também
a Tabela de Temporalidade Documental, que assegure a prescrição legal e
administrativa dos arquivos nas fases em que se encontram (corrente,
intermediário e permanente).
E, a FAEF ainda, iniciará neste ano de 2018, para que se complete até abril
de 2020 a digitalização do acervo acadêmico para cumprir o prazo regulamentado
pela ultima portaria , pois como a mesma foi publicada em abril de 2018, agora
as IES terá até abril de 2020 (24 meses) para implementar o acervo acadêmico
digital.
Assim, a FAEF começa a se preparar e fazer a transição do acervo para
o digital, que dentro deste prazo acontecerá de maneira viável e exequível, desde
que se formule um projeto consistente de migração e treinamento.
Inicialmente, é sabido que é fundamental que se faça um planejamento que
contemple todas as etapas desta modificação. Também se fará necessário a
criação de um comitê gestor para elaborar, implementar e acompanhar uma
Política de Segurança que proteja o acervo acadêmico em sua totalidade.
E, ainda, há a necessidade de contar com um suporte tecnológico
competente, que possibilite a realização do procedimento sem risco aos
documentos, pois é obrigatório respeitar as determinações do Decreto, e garantir
fielmente a integridade e autenticidade de todo acervo acadêmico.
É sabido que a digitalização do acervo acadêmico é uma mudança complexa
e sensível, que causará impacto na IES, e que dificilmente a equipe de
desenvolvimento conseguirá fazer a migração sozinha no prazo estipulado. Sendo
assim, a FAEF objetiva buscar um fornecedor confiável, com experiência em
soluções de gestão acadêmica e conhecimento da legislação brasileira, para que
se cumpram os requisitos que o sistema de gestão do acervo acadêmico digital
deve cumprir, destacando dentre estes:
- capacidade de utilizar e gerenciar base de dados adequada para a
preservação do acervo acadêmico digital;
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- forma de indexação que permita a pronta recuperação do acervo
acadêmico digital;
- um método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta a sua
segurança e preservação;
- utilização de certificação digital padrão ICP-Brasil, conforme disciplinada
em lei, pelos responsáveis pela mantenedora e sua mantida, para garantir a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica do acervo.
Mas, também é de conhecimento da IES que tal modificação trará muitas
vantagens, pois além da adaptação à mudança que é vista na própria sociedade
e do cumprimento das determinações regulatórias, a digitalização do acervo traz
uma série de benefícios. Um deles é a redução de grande volume de papel. Isto
facilitará muitas atividades relativas a documentação, como produção, trâmites
burocráticos, acesso, uso e armazenamento.
Assim, tornar-se-á necessário a promoção de uma integração total dos
documentos, dados e informações com os outros sistemas utilizados pela
instituição, que gerarão outras vantagens, como:
- possibilidade de acesso instantâneo às informações;
- eliminação do risco de extravio;
- aumento da segurança;
- otimização dos espaços físicos destinados ao armazenamento.
Enfim, o acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que
garanta a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos
documentos originais, além de obrigatório, é uma ação de grande importância
para o contexto educacional, pois além de benéfica, a transição atende a uma
necessidade social cada vez mais pertinente no país e no mundo, e a FAEF,
sabedora de suas obrigações e das determinações legais, fará, como rege a
legislação vigente, as modificações necessárias atendo a todos os requisitos
normativos legais, até abril de 2020.
10 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral - FAEF tem seus
aspectos financeiros e orçamentários controlados e justificado pelo R.H. da
própria IES sob a responsabilidade de profissionais contratados pela Sociedade
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Cultural e Educacional de Garça.
10.1. ESTRATÉGIA DE GESTÃO ECONÔMICA FINANCEIRA
Para a Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, a administração
é vista como um processo racional de organização, de influência estabelecida de
fora para dentro das unidades de ação, bem como do emprego de pessoas e de
recursos, de forma racional e mecanicista, para que os objetivos organizacionais
sejam realizados. O ato de administrar antagoniza com comandar e controlar,
visão superada e pautada nos seguintes pressupostos:
a)

o ambiente de trabalho e comportamento humano são previsíveis,

podendo ser, em consequência, controlados;
b)

crise, ambiguidade e incerteza são encaradas como disfunção ecomo

problemas a serem evitados e não como oportunidades de crescimento e
transformação;
c)

o sucesso, uma vez alcançado, mantém-se por si mesmo e não

demanda esforço de manutenção e responsabilidade de maior desenvolvimento;
d)

a responsabilidade maior do dirigente é a de obtenção e garantia de

recursos necessários para o funcionamento perfeito da unidade, uma vez
considerada a precariedade de recursos como o impedimento mais sério à
realização de seu trabalho;
e)

modelos de administração que deram certo não devem ser mudados,

correspondendo à idéia falta de que “time que está ganhando não se muda”;
f)

a importação de modelos de ação que deram certo em outros

contextos é importante, pois eles podem funcionar perfeitamente, bastando
para isso algumas adaptações;
g)

o participante da instituição deve estar disposto a aceitar os

modelos estabelecidos e agir de acordo com ele;
h)

é o administrador quem estabelece as regras do jogo e não os

membros da unidade de trabalho, cabendo a estes apenas implementá-las;
i)

o importante é fazer o máximo, e não fazer o melhor e o diferente;

j)

a objetividade garante bons resultados, sendo a técnica o elemento

fundamental para a melhoria do trabalho.
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Acreditamos nas limitações desse entendimento que, em certa época,
marcada

pelo

autoritarismo,

pela

rigidez

e

reprodução

funcionaram

aparentemente bem. Porém apenas aparentemente, pois os resultados do
rendimento escolar nesse período foram sempre baixos, uma vez que a escola
nele foi marcada pela seleção e exclusão de alunos que escapavam a um modelo
rígido de desempenho e, por conseguinte, falhou essa escola em cumprir o seu
papel social.
Baseada nesse contexto e adotando formas antagônicas a esse modelo de
administração escolar, a Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral,
estabeleceu a previsão orçamentária e seu respectivo cronograma de execução
como parte integrante do seu Plano de Desenvolvimento Institucional para o
período compreendido entre 2018 e 2023, conforme detalhado abaixo.
10.2 PLANOS DE INVESTIMENTOS
A previsão orçamentária da Faculdade de Ensino Superior e Formação
Integral foi elaborada e projetada aos próximos cinco anos, levando em
consideração um acréscimo nos gastos mensais em média de 10%. O controle
deste acréscimo nos gastos será realizado à risca para que os Cursos a serem
ministrados pela FAEF possam ter valores abaixo de mercado, oferecendo
condições favoráveis na questão financeira, para que a população local e regional
possa cursar o ensino superior.
10.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PDI
O cronograma de implementação está atrelado às metas específicas citadas
no presente documento, que são propostas para os próximos cinco anos. Abrange
todos os itens enumerados que serão implementados, em conjunto, em forma de
espiral aberta, desde o primeiro ano (2018) seguindo às seguintes proporções:
2018/2019 – 20 % de cada item;
2019/2020 – 20 % de cada item;
2020/2021 – 20 % de cada item;
2021/2022 – 20% de cada item;
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2022/2023 – 20% de cada item.

ANEXOS
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ANEXO 1: Plano de Expansão, Manutenção e Atualização
de Equipamentos – 2018/2023. (Atualizado em Janeiro de
2022)
1.

INTRODUÇÃO
Este plano remete a novas etapas de planejamento, que deverão detalhar o

caminho a ser trilhado para que se alcancem as metas estratégicas propostas, que
passam por especificações de Tecnologia de Informação e Comunicação. A construção
da excelência pedagógica pela incorporação de novas tecnologias e métodos de ensino,
o desenvolvimento de novos meios de transferência de conhecimentos, a agilidade dos
processos internos, adequação do perfil do corpo técnico administrativo às demandas
tecnológicas e o uso de tecnologia da informação para comunicação são alguns
exemplos de metas estratégicas constantes no PDI cujo sucesso está diretamente
vinculado às estruturas de Tecnologia de Informação e Comunicações.
O Plano de Expansão, Manutenção e Atualização de Equipamentos (PEMAE)
apresentado no presente documento identifica os meios necessários (estruturas,
recursos humanos e materiais), e planeja a sua implementação, de forma a abordar
desenvolvimento institucional esperado para os próximos anos. Trata-se de uma
fundamentação

do

planejamento

operacional,

que

contempla

detalhes

de

implementação tais como orçamento, cronogramas, etc. Objetiva orientar as rotinas de
manutenção, conservação e atualização dos equipamentos e instalações da Faculdade
de Ensino Superior e Formação Integral (FAEF), bem como estabelecer as rotas de
expansão da infraestrutura.

2. OBJETIVOS
O Plano de Expansão, Manutenção e Atualização de Equipamentos (PEMAE)
visa garantir aos cursos de graduação e extensão da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral, a infraestrutura de tecnologia e informação adequadas para seu
melhor funcionamento; além disso, alcançar a oferta do acesso à tecnologia de
hardwares e softwares disponíveis no mercado nos diversos cursos oferecidos, bem
como orientar e estabelecer as rotinas de expansão, manutenção e atualização dos
equipamentos e instalações da FAEF, principalmente aqueles voltados ao ensino à
distância.

3. INFRA-ESTRUTURA DA FAEF

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral possui os laboratórios
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necessários para a prática das aulas em seus cursos, procurando a atualização
constante e adquirindo equipamentos capazes de oferecer as melhores experiências
aos docentes, tutores e discentes em suas disciplinas. Abaixo estão descritos os
laboratórios da FAEF:
N°
01

NOME
Laboratório de
solos, nutrição
vegetal

CURSO
Agronomia,
Engenharia
Florestal e
Medicina
veterinária

INÍCIO DE
USO
1989

INVENTÁRIO
1 Estufa De Circulação E
Renovação De Ar Forçada.
1 Moinho De Martelos.
1 Moinho De Facas Tipo
Willey.
1 Mulfla.
1 Mesa Agitadora.
1 Horizontal.
1 Espectrofotômetro.
1 Medidor De Ph.
1 Balança Semi Analítica.
1 computador De Mesa.
1 Bureta Digital.
1 micropipetas.
1 agitador Magnético.
1 Destilador De Água Tipo
Pilsen;
1 Deionizado De Água;
1 Recuperador De Resinas;
1 Destilador De N;
1 Capela Para Manipulação
De Ácidos;
1 Bloco Digestor;
1 Manta Aquecedora;
1 Geladeira;
1 Chuveiro Lava-Olhos;
2 Balão Volumétrico Chato
125ml
2 Balão Volumétrico Chato
25 Ml
3 Balão Volumétrico Chato
250ml
7 Balão Volumétrico Chato
50 Ml
13 Balão Volumétrico De
100ml
12 Béquer 100ml
2 Béquer 10ml
1 Béquer 150ml
14 Béquer 250ml
3 Béquer 500ml
7 Béquer 50ml
9 Béquer 5ml 9
6 Béquer 600ml
2 Cadinho 305
6 Cadinho 60
6 Cadinho 6m-34
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1 Condensador
2 Bastão De Vidro
2 Erlenmeyer 1000ml
13 Erlenmeyer 100ml
1 Erlenmeyer 125ml
1 Erlenmeyer 150ml
18 Erlenmeyer 250ml
4 Erlenmeyer 500ml
9 Erlenmeyer 50ml
2 Estante Para Tubos De
Ensaio
3 Frascos Âmbar
17 Frascos Mariotte
5 Peneira Plástica
9 Peneira Metálica
15 Funil De Vidro
7 Cachimbo
5 Funil Plástico
2 Barrilhete De 10l
1 Bureta 25ml 1
1 Bureta 50ml 1
2 Kitassato 250ml
1 Mesa de madeira
1 Mesas de marmore
3 Pias com torneira
2 Pipeta de 10ml
6 Pipeta de 2ml
2 Pipeta volumétrica 1 ml
1 Pipeta volumétrica com
balão no meio 5ml
2 Pipeta volumétrica com
balão no meio 10ml
2 Pipeta volumétrica com
balão no meio 50ml
7 Pipeta volumétrica de 20ml
7 Pipeta volumétrica de 25ml
2 Pipeta volumétrica de 3ml
1 Pipeta volumétrica de 4ml
2 Pipeta volumétrica de 50ml
16 Pipeta volumétrica de 5ml
7 Prendedor de madeira
1 Proveta de plástico 500ml
13 Proveta de vidro 1000ml
6 Proveta de vidro 10ml
11 Proveta de vidro 250ml
4 Proveta de vidro 50ml
1 Proveta de vidro de 100
1 Proveta de vidro de 25ml
2 Tripe de ferro
33 Tubo de ensaio grande
219 Tubo de ensaio médio
63 Tubo de ensaio pequeno
30 Tubos para centrifuga 50
ml
27 Tubos para centrifuga de
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plástico 15 ml
32 Vidro de relógio
1 Calorímetro Digital
1 Fotometro de chamas
1 Dessecador
02

Laboratório
Fitopatologia/
Microbiologia/Par
asitologia/Imunol
ogia

Agronomia
Engenharia
Florestal/Enferm
agem/Farmácia
e Medicina
Veterinária

2021

12 Bico de Bulsen
01 Estufa de Esterilização
e Secagem
01 Micro ondas Forno
01 Geladeira
01 Incubadora BOD
01 Banho Maria
01 Centrifuga de Tubo
01 Chapa Aquecedora
20 Microscópios
01 Bancada de Fluxo
Laminar com Bico de
Bulsen
01 Chapa Aquecedora
9 Pipetas Graduadas e 20
ml
13 Pipetas Graduada de
10 ml
06 Pipeta Graduada de 5
ml
04 Pipeta Graduada de 1
ml
19 Alça Bacteriológica
211 Placa de Petri de
Vidro
174 Placa de Petri de vidro
Pequeno
07 Becker de 250 ml
03 Becher de 100 ml
03 Becker de 50 ml
2 Funil Pequeno
3 Cadinho
3 Pistilo
3 Tela de Amianto
3 Tripé de Ferro
04 Proveta de 100 ml
06 Proveta de 1000
04 Elenmeyer de vidro
boca larga de 250 ml
08 Elenmeyer de vidro
boca estreita 250 ml
01 Elenmeyer de vidro de
500 ml
01 Balão Volumétrico de
500 ml
01 Balão Volumétrico de
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1000 ml
01 Balão Volumétrico de
2000 ml
Laboratório de Análises
Clinicas
01 Ar Condicionado
02 Bancada de Mármore
com armário embutido
01 Analisador Bioquímico
02 Nobreak
01 Analisador
Hematológico
01 Banho Maria
01 Autoclave Vertical
01 Armário Madeira
01 Geladeira
02 Microscópio
01 Contador de célula
01 Homogeneizador
01 Secador de Cabelo
01 Suporte Vertical para
pipeta
01 mesa escrivaninha
01 monitor
01 CPU
01 Teclado
01 Bancada de Mármore
com 2 pias, 2 torneiras
01 Toalheiro e 01
Saboeira, Alcool Gel na
entrada
01 mesa de mármore
04 Banquetas pequenas
2 Banquetas grandes
01 Refratômetro
15 Micropipetas
06 Câmara de Neubauer
dupla
17 Pipetas Tomas
04 Contadores de células
05 Suporte para ponteira
07 Suporte para ponteira
200/ 100 ml
230 Tubos de ensaio
médio
156 Tubos de Ensaio
Pequeno
10 Pinças Anatômicas
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03 Espátulas
13 Bastão de Vidro
01 Saco de Micro tubo
02 Pacotes de Ponteiras
azul 500 unidades
04 Pacotes de Ponteira
Amarela 500 unidades
06 Pacotes de Tudo
cônico
13 Estantes para tudo de
ensaio
06 Elenmeyer de 100 ml
03 Elenmeyer de 500 ml
03 Elenmeyer de 250 ml
02 Elenmeyer de 125 ml
2 Provetas de 1000 ml
01Provetas de 50 Ml
03 Provetas de 100 ml

03

Minhocultura e
compostagem

Medicina
veterinária

2011

04

Laboratório de
Sementes,
morfologia
taxonomia,
sistemática
vegetal e
Farmacobotânica

Agronomia
Engenharia
Florestal
Farmácia

1989

05

Laboratório de
química,
bioquímica,
farmacologia ,
Bromatologia

Agronomia
Engenharia
Florestal,
Medicina
Veterinária

2021

2 carriolas
2 pás
2 enxadas
1 máquina de coar
1 armários fechados
4
armários
abertos
(prateleiras)
4 mesas
36 banquetas
15
caixas de madeira
(Herbário)
1 armário de aço horizontal
1 estufa
1 armário de madeira com
prateleiras de vidro
1 deionizador
1 mesa para o professor
1 cadeira
1 suporte para coleção de
sementes
1 determinador de umidade
em sementes
1 baú
1 câmara fria
1 B.O.D
4 microscópios
1 balança semi-analítica
1 jogo de vidraria

01 Espectrofotômetro
01 Fotômetro de Chama
01 Compressor a Vácuo
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Enfermagem
e Farmácia

01 Balança Semianalítica
01 Agitador magnético
01 Capela de Exaustão
01 Peagmetro
01 Destilador de Agua
01 Chuveiro Lava Olhos
01 Refrigerador
01 Manta aquecedora
01 Destilador de
Nitrogênio

02 Mesa Agitadora
1 Moinho De Facas Tipo
Willey.
1 Bureta Digital.
01 Recuperador De
Resinas;
1 Bloco Digestor;
Beker 1000 ml 10
unidades
Beker 2000 ml 6
unidades
Beker100 ml 10 unidades
Beker 250 ml 10
unidades
Beker 500 ml 5 unidades
Beker 400 ml 2 unidades
Beker plástico 600 ml 2
unidades
Beker 10 ml 4 unidades
Beker 5 ml 3 unidades
Pipeta graduada 20 ml 10
unidades
Pipeta graduada 1 ml 69
unidades
Pipeta graduada 2 ml 56
unidades
Pipeta graduada 15ml 4
unidades
Pipeta volumétrica 1 ml 1
unidade
Pipeta volumétrica 2 ml
11 unidades
Pipeta volumétrica 3 m 2
unidades
Pipeta volumétrica 4 ml 1
unidade
Pipeta volumétrica 5 ml 6
unidades
Pipeta volumétrica 10 ml
9 unidades
Pipeta volumétrica 50 ml
3 unidades
Condensador 500 ml 2
unidades
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Condensador 282 ml 1
unidade
Condensador pequeno 1
unidade
Condensador 250 ml 1
unidade
Condensador 125 ml 2
unidades
Condensador 200 ml 2
unidades
Pegador 5 unidades
Pipeta paster 300
unidades
Garra 2 unidades
Amassador de vidro 7
unidades
Tubo de ensaio 83
unidades pequenos
Tubo de ensaio 320
unidades grande
Pinça madeira 9
unidades
Pinça grande 1 unidade
Suporte universal 2
unidades
Manta térmica 1 unidade
Funil 1000 ml 4 unidades
Funil médio 3 unidades
Funil pequeno 4 unidades
Erlenmeyer 300 ml 2
unidades
Erlenmeyer 1000 ml 2
uniadades
Erlenmeyer 500 ml 7
unidades
Erlenmeyer 250 ml 12
unidades
Erlenmeyer 100 ml 2
unidades
Erlenmeyer 50 ml 15
unidades
Erlenmeyer 10 ml 3
unidades
Erlenmeyer 5 ml 5
unidades
Balão fundo chato 500 ml
2 unidades
Balão fundo chato 250 ml
5 unidades
Balão fundo chato 1000
ml 5 unidades
Balão fundo chato 100 ml
4 unidades
Balão volumétrico 2000
ml 4 unidades
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Balão volumétrico 50 ml
48 unidades
Balão volumétrico 25 ml 4
unidades
Balão volumétrico 1000
ml 3 unidades
Balão volumétrico 250 ml
5 unidades
Balão volumétrico 100 ml
5 unidades
Proveta 1000 ml 11
unidades
Proveta 100 ml 5
unidades
Proveta 500 ml 8
unidades
Proveta 250 ml 8
unidades
Proveta 10 ml 5 unidades
Proveta media 4
unidades
Proveta pequena 2
unidades
Pistilho 19 grande
Pistilho 7 pequeno
Cadinho grande 7
unidades
Cadinho médio 8
unidades
Cadinho pequeno 8
unidades
Cadinho mini 4 unidades
Tripe de forro 1 unidade
Relógio de vidro grande
12 unidades
Relógio de vidro pequeno
10 unidades
Kitassto de vidro 10000
ml 7 unidades
Kitassto de vidro 500 ml 1
unidade
Kitassto de vidro 250 ml 1
unidade
Bureta 10 ml 3 unidades
Bureta 25 ml 14 unidades
Bureta 50 ml 3 unidades
Bureta 100 ml 1 unidade

06
Laboratório De
Construções
Rurais,

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

15 Capacetes
4 Masseiras
3 Caixas D’água
1 Colher De Pedreiro
12 Modelos De Telhas
11 Modelos De Tijolos
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07
Laboratório
Topografia e
Desenho Técnico

08

Laboratório De
Mecanização
Agrícola /
Laboratório De
Irrigação E
Drenagem

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

2 Vigas De Laje
1 Pavimento Ecológico
5 Catracas De Cerca
1 Marreta
2 Armários
1 Mangueira De Nível
1 Prateleira
1 Régua Com Ângulos
1 Balde Para Colocar
Ferramentas
1 Pia Com Cuba
1 Lousa
1 Betoneira 150 Litros
1 Prensa Mecânica 15t
3 Tripé Do Teodolito
2 Estação total
3 Régua
1 Nível ótico
1 Lixeira
26 Mesas reclinável de MDF
com régua para desenho e
estrutura metálica para apoio
30 Cadeiras
Ventiladores
Ar-condicionado 02
Lousa branca 01
1 Mesa
3 Mesa para pc
1 bloco GM com cabeçote
motor parcial 6 cilindros
1 virabrequim com biela e
pistão ciclo oto
1 motor parcial 4 cilindros
ciclo oto
1 motor diesel
2 cabeçotes
1 radiador pequeno
2 comandos de válvula
7 bielas
12 pistões
13 válvulas
1 virabrequim
4 cilindros
1 casal de coroa e pinhão
9 embreagens
4 purificador de ar e 2
elementos internos
2 volantes do motor
1 suporte do filtro de ar
14 filtros de óleo diesel novos
2 turbinas
2 purificador de ar banhado a
óleo
1 suporte do purificador
3 filtros de óleo diesel
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demonstrativos
1 motor de partida
1 eixo piloto
1 planetária
1 tampa de válvula
8 amortecedores
1 aquecedor
2 facas de roçadeiras
1 terceiro ponto
1 eixo cardam da TDP
1macaco hidráulico
1 bexiga da suspenção a ar
1 radiador com bomba de
agua, hélice
e válvula
termostática
1 cambio
1 alternador
1 bomba de combustível
2 bombas injetoras
8 bronzinas
1 tampa da engrenagem da
frente do motor
1 virabrequim um cilindro
1 cárter
1 mangueira do radiador
2 capa de proteção da
tomada de potencia
2 bateria grande e 1 pequena
1 hélice demonstrativa
3 terminal de direção
1 vela
1 ponto de eixo
1 direção mecânica
1 conta giro
11 abafadores de ruídos
10 par de caneleiras
5 óculos
1 caixa com quatro filtros de
respirador
3 luvas de lá teques
1 caixa de luvas lá teques
descartáveis
1 respirador descartável
2 botas de borracha n°43
2 aventais
1 boné árabe
1 protetor de orelha
1 pincel
19 calços de madeira
27 bancos
1 cadeira de mesa
1 armário
1 louça de vidro
1 prateleira com quatro
repartição
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1 lixo
1
bancada
central
de
alvenaria
1 bancada lateral de alvenaria
2 bancos plantadeira de
eucalipto
1 tanque com dois cubos
10 luminárias
2 ventiladores
1 reservatório de água
destilada
1 tubagem com carburador
1 comando de válvula
1 áster do amortecedor
1 conta giro
1 Motor De Dois Cavalos
1 Motor De Três Cavalos
3 Bombas
2 Times
3 Monitores De Tenção
1 Painel Liga E Desliga
3 Reatores
1 Manômetro
1 Filtro Interno Jp 40
1 Moto Lia
1 Bomba De Mancal
1 Mostruário De Mangueiras
1 Mostruário De Aspersor
1 trator john deere 6110
1 Rastelo feno
1 Enfardadeira
1 semeadora
1 Arado de aiveca
1 bomba atomizadora 400 L
2 Roçadeira
1 Grade aradora
1 Grade niveladora
1 Chorumeira
1 Arado de disco
1 Bomba PH
1 Bomba atomizadora 200 L
1 Roçadeira pequena
1 Grade pequena
1 Triturador
1 Agrale 4100
1 Yanma solis 26
2 50 x massey Ferguson
1 985 valtra 4x2
1 4610 ford
1 65 x massey Ferguson
2 235 massey ferguson
1 985 valtra 4x4
1 685 valmet
1 88 valtra
1 283 4x4 massey Ferguson
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1 6610 ford
1 trator de esteira AD7B

09

Laboratório de
práticas de
educação
ambiental

Todos

2012

10

Laboratório De
Tecnologia De
Produtos De
Origem Vegetal

Agronomia
Engenharia
Florestal
Farmácia

2021

11

Laboratório De
Produtos De
Origem Animal
(Laticínio)

Agronomia
Medicina
Veterinária
Farmácia

2021

3 mesas
1 computador
15 cadeiras
3 armários
1 console da estação
climatológica
1 Armário Com Porta
2 Prateleiras
1 Frízer Electrolux Horizontal
Capacidade 550 Litros
1 Frízer Metalfrio Horizontal
Capacidade 550 Litros
1 Despolpadora De Frutas
1 Tacho Encamisado
1 Embaladora A Vácuo
1 Liquidificador Industrial
2 Fogões De Duas Bocas
Industrial
2 Picadores De Legumes
1 Medidor De Ph De Bancada
1 Balança Digital
1 Balança Analógica
1 Geladeira Cônsul
11 Banqueta
2 Bancada De Granito
1 Panela De 20 Litros
3 Panelas De 10 Litros
2 Canecões
4 Ralos Pequenos
1 Ralo Grande
3 Baldes
3 Bacias De 5 Litros
1 Bacia De 20 Litros
2 Placas Para Cortes
6 Jarás Graduadas 900ml
5 Facas
2 Conchas
2 Escumadeiras
2 Colheres Grande
2 Colher plástica pronyl
1 Termômetro digital de
espeto
1Termômetro digital
infravermelho
9 formas
15
panelas
de
vários
tamanhos
5 canecas
18 bandejas
6 caixas de vários tamanhos
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12

Laboratório De
Tecnologia Da
Madeira

Engenharia
Florestal

1989

5 formas de queijos Prato
grande
10 formas de queijo Prato
medias
10 formas de queijo prato
pequenas
4 formas de queijo Parmesão
10 formas de meia cura
grande
10 formas de meia cura
pequena
40 formas frescal
11 copos
1 garrafa de café
1 coador
2 conchas
4 peneiras
3 facas grandes
10 facas pequena de serra
1 pá
4 baldes
2 caixas de queijos 550L
1 caixa de queijos 480L
1 caixa de água de 250L
1 mesa
5 sextos de lixo
2 equipamentos de ar
condicionado
2 extintores
4 mangueiras
3 caixas
7 cadeiras
6 aventais
5 colheres
4 garfos
1 tanque de leite
10 prateleiras HIDRATAM
2 prateleiras de madeira
1 tanque de ferve água
2 prensas
2 balanças
1 fogão de quatro boca
1 liquidificador
1 batedor de manteiga
1 desnatadeira
1 frízer
1 embaladora a vácuo
1 micro-ondas
1 ventilador
2 câmaras frias
1 máquina de moer queijos
13 caixas de massa
19 carteiras;
1 lousa de acrílico.
2 poltronas de madeira;
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13

Laboratório de
informática (CPD)

Todos os cursos

2021

1 mesa redonda.
1 lousa de acrílico;
18 banquetas;
3 mesas de mármore;
3 estantes aço.
1 mesa de mármore;
1 pia;
1 estante aço.
2 mesas de escritório;
2 cadeiras estofadas.
1 prateleira em alvenaria
1pia; 1 bebedouro;
1 tanque de roupas
Coleção xiloteca;
Amostras de painéis;
Amostras de madeira serrada
e peças de madeira usinada;
Amostras de briquete;
Amostras de madeira
preservação;
6 suta (fabricação artesanal:
pedagógica);
6 clinômetros (fabricação
artesanal: pedagógica);
3 relascópios de birttelich
(fabricação artesanal:
pedagógica);
6 gargas (fabricação
artesanal: pedagógica).
1 estufa elétrica;
1 serra fita de bancada;
1 liquidificador;
Vidrarias de laboratório.
40 PC - Positivo Master D610
- I5 6400/4GB/1TB
40 Monitor - Positivo
20M35PD-M
40 Mouse - Positivo SM6620
40 Teclado - Positivo SK6620
40 Estabilizador - SMS Ver.
Speedy μSP500S
1 Rack divisão internet
1 Roteador TPLINK Archer
C2
1 Receptor fibra óptica
2 Switch Planet GSW-2401
1 Nobreak SMS μST700S
1 Lousa móvel 2m
1 Mesa individual
4 Cadeiras extras
6 Bancadas com 5 máquinas
cada
60 Cadeiras
2 Ventiladores
2 Ar condicionados
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14

Hospital
Veterinário de
Pequenos
Animais

Medicina
veterinária

2003

1 Aparelho De Raio X Crx
125kv/200mas
1 Mesa De Raio X
1 Biombo De Chumbo
1 Chassi 30x40
1 Chassi 24x30
1 Chassi18x24
1 Divisor Radiográfico 24x30
1 Divisor Radiográfico 30x40
1 Par De Luvas Pumblíferas
De Chumbo
4 Avental De Chumbo
3 Protetor De Tireoide
1 Suporte De Avental
1 Arquivo De Metal
1 Cadeira De Ferro
2 Cadeira De Escritório Sem
Rodinha
1 Ar Condicionado Lg Gold
1 Ar Condicionado Lg 9 Btu
1 Suporte De Madeira Com 7
Divisórias
1 Alfabeto De Chumbo 05mm
Com 130 Letras
1 Digitalizador De Imagem
Cr-10 + Impressora+
Computador C/ Monitor
Touch
1 Chassi 35x40
1 Nobreak
1 Balcão De Mármore
1 Armário De 3 Portas
1 Armário De 2 Portas
1 Armário De 2 Portas
1 Suporte De Chassi De
Madeira
1 Porta Papel
1 Armário De 1 Portas
1 Negatoscópio De 1 Corpo
1 Colgadura 30x40
1 Colgadura 24x30
1 Colgadura 18x24
1 Lanterna De Segurança
Redonda
1 Secador Grande
1 Tanque De Revelação
1 Suporte De Filme De
Madeira
1 Pia De Marmore
1 Mesa De Ferro Pequena
1 Caixa De Filme 30x40
1 Caixa De Filme 24x30
1 Caixa De Filme 18x24
1 Aparelho De
Ultrassonografia – Landwind
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Com 1 Transdutor
1 Mesa Com 4 Gavetas E
Uma Porta
1 Cadeira De Comum De
Jogo De Jantar
2 Bancos De Metal Alumínio
10 Bancos De Madeira
1 Negatoscópio De 1 Corpo
4 Computador Com Torre E
Monitor Samsung
1 Estabilizador
1 Mesa Para Computador
2 Ventiladores De Teto
01 Tapetes Tipo Capacho
01 Mural Veludo Verde
Souza
01 Macas Metalvet
01 Estátuas Cão Branca
04 Quadros
01 Lixeiras
01 Relógios De Parede
01 Balança Digital Brasmed
01 Bebedouro
01 Lixeira Branca
01 Lixeira Verde
01 Lixeira Azul
01 Lixeira Cinza
01 Mesa De Atendimento
Com Gabinete
01 Armário De Vidro Metalvet
03 potes De Vidro
04 Almotoilas
01 Descarpack
01 Suporte Para Papel
01 Saboneteira
02 Cadeiras
01 Mesa De Escritório Duas
Gavetas E Chave
01 Jogo De Persianas
01 Ventilador De Teto
02 Extintores De Incêndio
04 Lixeira Branca
04 Lixeira Cinza
04 Mesa De Atendimento
Com Gabinete
04 Carrinho De Curativo
08 Potes De Vidro
16 Almotoilas
04 Descarpack
04 Suporte Para Papel
04 Saboneteira
08 Cadeiras
04 Mesa De Escritório Duas
Gavetas E Chave

309

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF

15

Hospital de
Grandes Animais

Medicina
veterinária

2003

04 Jogo De Persiana
04 Ventilador De Teto
04 Bandeija Branca
40 Tubos Endotraqueais
08 Ambus
08 Máscaras Para Oxigênio
01 Cilindro De Oxigênio
01 Umidificador De Oxigênio
Com Válvula
1 Caneta odontológica
20”(angulada)
1 Motor de suspensão
Bordente (110 V)
1 Grosa em “S” diamantada
(longa) média
1 Cabeçada odontológica P/
abre boca Ortovet
1 Boticão para dente de lobo
1 Seringa 300 ml para
grandes animais
1 Alavanca apical –
24x06mm
1 Espelho odontológico para
grandes animais
1 Caneta odontológica 10”
(reta)
1 Espéculo oral com 2 pratos
para equinos
1 Abre boca para bovinos
1 Espéculo de Polanski
1 Espéculo Tubular
1 Fetotómo com 2 cabos
puxadores de serra
1 Agulha de Gerlach
2 Corrente obstétrica
1 Gancho obstétrico
articulado
1 Ultrassom portátil Landwind
modelo C40VET
1 Trocater veterinário
1 Guia de serra para
fetotomia
1 Laparoscópio endolux
1 Abre boca tubular para
equinos (mangueira)
1 Peiteira em couro para
contenção de equinos
4 Tornozeleiras para
contenção de equinos e
bovinos
1Formiga para contenção de
bovinos
2 Mesa de Granito (centro
cirúrgico)
2 Mesa de aço inoxidável
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(centro cirúrgico)
1 Foco Cirúrgico
1 Suporte de soro
2 Cilindros de Oxigênio
1 Aparelho de anestesia
inalatória com tranqueias
1 Mesa Cirúrgica Equiboard
e almofadas auxiliares para
mesa
1 Mesa aço inoxidável para
enterotomia
1 Cesto de lixo
1 Hamper
1 Sonda endotraqueal de
equinos n. 20
1 Sonda endotraqueal de
equinos n. 22
1 Sonda endotraqueal de
equinos n. 18
4 Caixas de Instrumental
Cirúrgico completas
1 Cilindro de CO2
1 Talha elétrica
1 Bisturi elétrico
1 Sonda de retirada de corpo
estranho
1 Esfignomanômetro
1 Aspirador de suco de
rúmen
1 Hemasculador
4 Cabrestos de fita adulto
4 Cabrestos de fita potro
1 Mesa de madeira
5 Escrivaninhas
4 Cadeiras
1 Soprador Térmico
1 Serra Oscilatória
1 Endoscópio
1 Raio-x portátil
2 Banheiros: 2,8 m²
1 cozinha: 3,8 m²
1 Enfermaria: 15,3 m²
1 Sala permanência
Residentes: 5,4 m²
1 Sala permanência
Docentes: 11 m²
1 Sala de preparo: 11 m²
2 Baias pequenas: 8,5 m²
1 Baia grande: 8,5 m²
1 Almoxarifado: 11 m²
1 Armazenamento de Ração:
8,3 m²
1 Centro Cirúrgico: 43,2 m²
1 Sala de Indução: 7,9 m²
8 piquetes
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16

Biblioteca

Todos os cursos

2007

17

campo
horticultura

Agronomia

1990

Enfermagem

2018

18
Laboratório De
Semiologia e
Suporte Básico de
Vida

2 Troncos de Equinos
1 Tronco de Bovinos
24 Microcomputador com
acesso ao acervo “on line”.
01 Impressora.
02 Impressora para emitir
extratos de empréstimo e
devolução.
01 Scanner Scientific SaraCE
– Aparelho com voz para
leitura de livros para
deficientes visuais.
01 Sensor Antifurto: Conjunto
de duas antenas com
tecnologia EM, com altura de
1,80m.
01 Aparelho de ativação e
desativação de etiquetas.
1 horta com diversos plantios
de folhaginosas, tubérculo e
leguminosas
1
Almofadas especiais
(Flexis Confort)
2
Apagador
1
Balança de chão
adulto
1
Balança Infantil
2
Prancha de
imobilização
2
Balde de ao inox
3
Separador de leito
1
Romper
5
Fita Métrica
3
Bacia de aço inox
6
Bandeja de plástico
sem tampa (pequena, média
e grande)
6
Suporte de Braço
4
Glicosimetro
4
Aferidor de Pressão
1
Cadeira de banho
2
Cadeiras de area
4
Cama Fowler
15
Banquetas altas
1
Carro maca com
colchonete
1
Cânula de guedel
1
Nº1
1
Nº2
1
Nº3
1
Nº4
1
Nº5
4
Conector de O2
6
Colar cervical (2 P,2
M e 2 G)
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1
Colchão impermeável
1
Coletor de perfuro
cortante 3L
20
Compressa estéril
(algodão e gase)
3
Dispenser para
sabonete líquido
3
Dispenser para papel
toalha
1
Dispositivo
intravenoso rígido – Scalp:
10
§ Nº.19
8
§ Nº.21
211
§ Nº.23
112
§ Nº.25
10
§ Nº.27
Dispositivo
intravenoso flexível – Gelco:
10
§ Nº.14
9
§ Nº.16
16
§ Nº.18
19
§ Nº.20
8
§ Nº.22
11
§ Nº.24
4
Esparadrapo grande
8
Esfignomanômetro +
estetoscópio
8
Estetoscópio
12
Espátula de madeira
– abaixador de língua
(pacote)
Equipo:
31
§ macro gotas
14
§ micro gotas
12
§ com injetor
10
§ para PVC com
régua
2
§ multvia com clamp
1n/1ab § multvia sem clamp
1n/1ab § bureta
10
Escova para assepsia
com clorexidina
(degerminação das mãos)
2
Fita crepe
5
Fita métrica
4
Fronhas
100
Gase
10
Gase estéril
10
Garrote
6
Lençol
3
Lixo
Luvas cirúrgicas
(pares)
Nº.6,5
Nº.7,0
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Nº.7,5
Nº.8,0
Nº.8,5
Luvas de
procedimento (caixa)
Tam. P
Tam. M
Tam. G
2
Manequim adulto
bissexual com órgãos
internos
1
Kit de silicones de
feridas
1
Manequim
Ginecológicos
2
Manequim infantil
bissexual com órgãos
internos
1
Mascara para
nebulização com copo e
conector
2
Maleta de PS (
grande)
3kit Medidor de
glicemia (HGT)
Produtos para
procedimentos:
· Álcool 70%
(frasco 1litro)
1
Sabonete
líquido
1
Quadro branco
Seringa:
·
01ml s/ agulha
·
01ml c/ agulha
·
03ml c/ agulha
·
03ml s/ agulha
·
05ml c/ agulha
·
05ml s/ agulha
·
10ml
·
20ml
·
60ml
Sondas:
Gástrica
nº. 06
nº. 08
nº. 10
nº. 12
nº. 14
nº.16
nº. 20
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nº. 22
Nasogástrica:
nº. 06 (curta)
nº. 06 (longa)
nº. 10 (curta)
nº. 10 (longa)
nº. 12 (curta)
nº. 14 (curta)
nº. 14 (longa)
nº.16 (longa)
nº. 20 (longa)
Alimentação
enteral
nº. 10
nº. 12
------Traqueal:
nº. 06
nº. 08
nº. 10
nº. 12
nº. 14
nº. 18
nº. 20
Endotraqueal com
balão:
nº. 05
nº. 06
nº. 07
nº. 8,5
Uretral:
nº. 04
nº. 06
nº. 08
nº. 10
nº. 12
nº. 16
Foley:
nº. 08
nº. 10
nº. 12
nº. 14
nº. 16
nº. 18
nº. 20
nº. 22
Retal:
nº. 08
nº. 12
nº. 14
nº. 20
nº. 28
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Soros:
7
Cloreto de
sódio (125ml)
4
Cloreto de sódio
(500ml)
4
Glicose 5%
(250ml)
3
3

Suporte para soro
Termômetro digital
Tinta guache azul,
vermelho, amarela
10
Pinça Kelly n 12
10
Pinça Anatômica
n.12
10
Tesouras nº 12
10
Campos cirúrgicos
pequeno
1
Ambu com
reservatório adulto
1
Ambu com
reservatório para criança
1
Cânúla para
traquestomia metálica
1
Cânúla descartável

19
Estação
climatologia
20

Laboratório
Clínico

Agronomia
Engenharia
Florestal

2006

1 Estação climatológica
1 console

Medicina
Veterinária e
Farmácia

2021

1 armário de ferro (2 portas)
1 homogeneizador de
soluções, modelo Ap22,
marca Phoenix
2 microscópios de bancada
1 geladeira Consul – 300
litros
1 aparelho de acondicionado
– Marca LG
1 secador de cabelo – Dash
2000
1 autoclave vertical (calor
úmido) – marca Phoenix
1 contador de célula
diferencial – marca Phoenix
1 contador de células
automático – Modelo DA-500
e CC – 530, Marca CELM
1 máquina de bioquímico –
modelo BIO-200, Marca
BIOPLUS
1 banho maria, modelo 1100
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– marca Fanem®
1 Estabilizador – marca
Fenermax
1 suporte vertical para
pipetas (máximo 8 pipetas)
1 mesa central – tampo de
mármore e armação metálica
(4 pernas) – dimensões: 2m
de comprimento x 1,2m de
largura.
1 armário de ferro, duas
portas.
1 escrivaninha de madeira
compensada e ferro.
7 Banquetas de ferro –
pernas metálicas e acento de
almofada, marca: metalmix.
2 lixeiras grandes com tampa
para descarte.
2 suportes para papel toalha
– KERBUS.
2 saboneteiras – 35
Comércio embalagens
LTDA..
4 pipetas de precisão:
* 2 pipetas de volume
regulável – 100 a 1000 µL
*2 pipetas de volume
regulável – 10 a 100 µL
*1 pipeta de volume fixo –
100µL
1 balcão de madeira
removível com duas portas.
1 centrífuga de tubo de 50
mL, modelo macro EV:04 –
Marca EVLAB.
1 centrífuga de tubo de 15
mL, modelo LS-3 Plus –
Marca CELM.
1 forno elétrico de secagem
de vidraria – Marca Fisher.
1 centrífuga para
mircrohematócrito MH –
Marca CELM.
1 banho maria, modelo TE054 – Marca TECNAL.
1 balcão de madeira
removível com duas portas.
1 centrífuga de tubo de 50
mL, modelo macro EV:04 –
Marca EVLAB.
1 centrífuga de tubo de 15
mL, modelo LS-3 Plus –
Marca CELM.
1 forno elétrico de secagem
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de vidraria – Marca Fisher.
1 centrífuga para
mircrohematócrito MH –
Marca CELM.
1 banho maria, modelo TE054 – Marca TECNAL.
200 unidades de pipetas
Pasteur descartáveis não
estéreis
4 espátulas plásticas
9 espátulas de aço
2 cabos de bisturi
2 Pinça dente de rato
1 tesoura de aço sem ponta
1 pinça grande de aço
80 Câmara de McMaster
5 potes pretos
9 potes brancos
4 rolos plástico
35 peneiras
2 colheres
4 provetas de 1000 mL
1 proveta de 500 mL
1 proveta de 250 mL
4 provetas de 100 mL
1 proveta de 10 mL
80 potes de 175 mL
200 potes descartáveis
Erlenmeyers:
─ 6 frascos de 1000
mL
─ 9 frascos de 250
mL
Becker de vidro:
─ 5 beckers de 200
mL
─ 8 beckers de 250
mL
1 copo de medida de 1000
mL
1 copo de medida de 4000
mL
4 cadinhos de porcelana
12 racks de ferro para tubos
falcon de 15 mL
4 racks de plástico para
tubos falcon
4 racks para tubos tipo
eppendorf
7 pacotes (com 40 tubos
cada) de tubo falcon 15 mL –
total 60 tubos falcon
Caixas de Luva látex:

318

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF
─ 2 caixas PP (abertas)
-1 caixa G (aberta)
2 caixas de laminas para
microscopia
5 caixas de lamínulas
(24x32) para microscopia –
Marca Exacta.
5 câmaras de Neubawer
0,1000 mm Tife – Optik
Labor.
10 potes de tubos capilar
para microhematócrito.
7 sacos de ponteiras sem
filtro de 1000 mL.
9 sacos de ponteiras sem
filtro de 200 mL.
1 caixa de mascaras.
100 agulhas 13-4.5.
100 agulhas 20-40.
5 funis de 100 mL.
4 óculos plásticos.
21

Laboratório de
Entomologia,
Zoologia e
Parasitologia

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária e
Enfermagem

1989

3 Mesas – Tampo De
Mármore E Armação
Metálica Com 4 Pernas
Estante De Ferro – 5
Prateleiras
1 Armários De Ferro, Duas
Portas
4 Banquetas De Ferro –
Pernas Metálicas E Acento
De Almofada, Marca: Dakasa
Moveis Ind E Comércio Ltda.
18 Banquetas – Pernas De
Metais E Acento De Madeira
– Metalmix
1 Lousa Branca De Caneta
1 Mesa De Madeira
Compensada Com 2 Gavetas
1 Lixeira Grande Com Tampa
4 Lixeiras Pequenas Sem
Tampa
1 Saboneteira – 35 Comércio
Embalagens Ltda.
Coleção Parasitológica:
─ 6 Ascaris Sp
─ 2 Ascaridia Galli
─ 1 Anoplocephala Sp
─ 1 Ancylostoma Caninum
─ 4 Cestoda
─ 1 Cestoda Siriema
─ 2 Cysticerccus
─ 1 Ctnenocephalides
─ 1 Cochyoya Hominivorax
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22

Laboratório de
Patologia

Medicina
veterinária

2000

─ 2 Dictyocaulus Sp
─ 2 Dipylidium Caninum
─ 3 Fasciola Hepática
─ 6 Haemonchus Sp
─ 1 L. Dermatobia Hominis
─ 1 L. Mosca Do Berne
─ 2 L. Cochlyomya
Hominivorax
─ 3 Moniezia Sp
─ 2 Moniezia Benedeni
─ 2 Nematóide De Peixe
─ 1 Oxyuris Equi
─ 1 Parascaris Sp
─ 3 Pasascaris Equorum
─ 2 Rhipicephalus Microplus
─ 1 Rhipicephalus Microplus
Macho
─ 1 Rhipicephalus Microplus
Fêmea
─ 1 Strongilus
─ 1 Spirocerca Lupi
─ 1 Trichinella Sp
─ 1 Toxocara Cati
─ 7 Toxocara Canis
─ 1 Cochylomia Hominivorax
─ 1 Digenético
─ 1 Haematóbia Irritans
─ 1 Miíase
─ 1 L. Dermatobia
Hominivorax
─ 1 Rhipicephalus
Sanguineos
─ 1 Rhipicephalus Sp
Coleções Entomológicas
Armadilhas entomológicas
20 lupas
4 armários abertos
(prateleiras)
4 mesas
2 armários fechados
31 banquetas
1 armário de madeira com 4
portas para coleção
entomológica
1 câmara para criação de
insetos em plantas
1 frigobar (antigo)
2 escrivaninhas
2 cadeiras
24 coleções entomológicas
Mesa de escritório (1,23m x
72 cm x 78 cm)
01
Um Armário 01
Uma Cadeira almofadada
01
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Mesa de escritório (1,23m x
72 cm x 78 cm)
01
Uma Cadeira almofadada
02
Estante de computador
(88cm x 69cm x 1;40m)
01
Mesa de escola
01
Banqueta
01
Mesa de mármore pequena
(83 cm x 83 cm x 79 cm)
01
Banqueta
02
Roteador
01
Estabilizador 01
Processador de tecido (lupe)
01
Dispensador de parafina
(lupe) 01
Aquecedor de pinças (lupe)
01
Banqueta almofadada grande
(59 cm(h))
01
Banqueta almofadada
pequena (49cm(h)) 02
Cadeira almofadada 01
Lixeira comum 02
Mesa de escritório (1,23m x
72 cm x 78 cm)
01
Mesa de escritório pequena
01
Ventilador
01
Microscópio de duas cabeças
(leica) 01
Estabilizador 01
Mesa escolar 01
Mesa de escritório (1,23m x
72 cm x 78 cm)
01
Cadeira almofadada 02
Banquetas
03
Mesa de escritório (1,23m x
72 cm x 78 cm)
01
Estante de aço com (04)
repartições
01
Armário de arquivo (73 cm x
50 cm x 1,36m)
01
Computador 01
Impressora
01
Estabilizador 01
Banqueta
03
Cadeira almofadada 01
Frigobar
01
Banqueta grande
01
Banqueta pequena 01
Mesa de mármore grande
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(1,53m x 83com x 80 cm)
01
Micrótomo
01
Iluminaria
01
Arquivo de lâmina
01
Banho-maria 01
Lixeira comum 01
Armário
01
Estante de aço com (07)
repartições
01
Mesa escolar 01
Armário grande (1,23m x 53
cm x 2,01m) 02
Cadeira almofadada 01
Estante com (05) repartições
(94,3cm x 43 cm x 1,60m)
01
Freezer com duas portas
01
Lousa (2,04 x 1,23) 01
Mangueira
01
Máquina de lavar
01
Chuveiro de emergência
01
Mesa de escritório (1,22m x
72 cm x 76 cm)
01
Mesa de necropsia (2,08m x
78,2cm x 97 cm)
04
Banqueta de ferro (32,4cm x
32,4cm x 68 cm)
25
Aparelho foto vídeo
(contendo um microscópio e
uma câmera) 01
Armário de aço com 4
repartições
01
Estante com (07) repartições
(1,89m x 33 cm x 2,01m)
01
Estante com (06) repartições
(95,1cm x 32,3cm x 2m)
01
Estante com (06) repartições
(95,1cm x 43 cm x 2m)
02
-Micrótomo (Reichert – jung)
01
-Processador de tecido(lupe)- 01
-Dispensador de parafina
(lupe) 01
-Aquecedor de pinças (lupe)
01
-Banho maria (lupe) 01
-Estufa de secagem e
esterilização analógica
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23

Anatomia
Veterinária

Medicina
veterinária

1989

01
-Balança analítica (bioprecisa
bb3000)
01
-Máquina de lava jato (jato)
01
-Morsa industrial
01
-Martelo pequeno
04
-Facas retas 08
-Facas para desossar
10
-Pinça anatômica 30mm
02
-Pinça anatômica 15mm
06
-Pinça dente de rato 05
-Costotomo pequeno 04
-Costotomo grande 01
-Formão
05
-Machadinho 02
-Chaira de amolar facas
02
-Serrote pequeno
05
-Serrote grande
01
-Tesoura cirúrgica
enterotomo 01
-Tesoura ponta fina 03
-Tesoura romba romba
04
-Cabo de bisturi
05
-Becker de 1000ml 02
-Becker de 500ml
03
-Becker de 250ml
01
-Becker de 100ml
04
-Proveta de 2000ml 01
-Proveta de 1000ml 02
-Proveta de 500ml
01
-Proveta de 250ml
01
-Proveta de 100ml
02
-Proveta de 50ml
01
-Funil pequeno
01
-Funil médio 01
-Funil grande 01
-Berço de lamina de vidro
05
-Tábua de carne grande
02
-Tábua de carne pequena
04
- Alicate de coluna
01
- Pinça de sutura
01
01 cuba grande de 2,20 x
2,50 x 0,90 m
01 cuba média de 6,0 x 2,20
x 0,90 m (com 04 divisões)
01 cuba média de 6,0 x 1,50
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x 0,90 m (com 04 divisões)
01 cuba pequena de 1,50 x
2,50 x 0,90 m (com 01
divisão)
20 cubas pequenas
10 cubas grandes
01 cuba grande de 2,20 x
2,50 x 0,90 m
01 cuba média de 6,0 x 2,20
x 0,90 m (com 04 divisões)
01 cuba média de 6,0 x 1,50
x 0,90 m (com 04 divisões)
01 cuba pequena de 1,50 x
2,50 x 0,90 m (com 01
divisão)
20 cubas pequenas
01 fogão industrial (02 bocas)
10 cubas grandes
01 pias de 1,80 x 0,55 m
01 tambor plástico para
restos de materiais de
dissecção

24

Anatomia
Humana

Enfermagem/
Psicologia/
Farmácia

2021

- 02 Cortes de pele ampliada
- 06 Cortes mediado pelve
masculina
- 05 Cortes mediano pelve
feminino
05 – Sistema reprodutor
masculino
- 05 Crânios humanos
- 05 Articulação dos ossos da
mão
- 05 Articulação dos ossos do
cotovelo
- 02 Articulação dos ossos da
coluna cervical
- 05 Articulação dos ossos do
pé
- 05 Articulação dos ossos do
joelho
- 05 Articulação dos ossos da
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escapula
- 05 Articulação dos ossos do
quadril
- 01 Medula espinhal
ampliada
- 05 Corte vertical
musculatura crânio e
pescoço
- 02 Cortes de cérebro com
artérias
- 01 Pulmão transparente
- 03 sistema respiratório
- 09 Fases desenvolvimento
embrionário
- 01 Sistema muscular e
nervoso do braço
- 03 Sistemas urinários
- 01 Músculos inferiores
perna
- 05 esqueleto da coluna
vertebral
- 01 Esqueleto de membro
inferior com articulação
- 02 Esqueleto mesmo
superior com articulação
- 01 Sistema neurônio
- 06 quadro com sistema
nervoso lateral
- 01 Quadro desenvolvimento
placentário
- 01 Quadro com sistema
circulatório
- 03 Esqueletos completos
- 05 Quadros sistema
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digestório
25

Haras

Medicina
veterinária

2000

26

Central de

Medicina

2000

-1 Trator
-1 Carreta
-10 Cabrestos
-5 Cabos de Cabrestos
-12 Rédeas
-7 Selas
-11 Cabeçadas
-4 Gamaras
-10 Mantas/Bacheiro
-1 Pelego
-1 Kit de Higiene
-16 Embocaduras
-5 Borrachas para Proteção
de Boca
-3 Peiteiras
-4 Pares de Caneleira
-4 Pares de Cloches
-2 Látego
-2 Barbelas
-2 Protetores para Viagem
-7 Barrigueiras Dianteiras
-4 Barrigueiras Traseiras
-3 Coalheiras
-3 Tapas
-2 Baldramas
-12 Cavaletes Porta Sela
-8 Cabides para Cabeçada
-7 Redes para Feno
-7 Correntes
-1 Cadeado
-1 Raspadeira
-1 Escova
-1 Pente para Crina
-2 Tesouras
-1 Rineta
-1 Rodinho para Banho
-1 Facão
-1 Enxada Desencabada
-1 Armário
-2 Prateleiras
-1 Pá
-1 Forca
-1 Rastelo
-1 Enxadão
-1 Enxada
-14 Cochos Plásticos (saleiro
e ração)
-1 Mangueira
-3 Charretes
-Arquibancada de alvenaria
com capacidade para 150
pessoas
1 Avental: 1
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Treinamento e
Bem Estar Animal
FAEF

veterinária

27

Fábrica de
Rações

Medicina
veterinária

2001

28

Caprinocultura

Medicina
veterinária/
Agronomia

2002

-Baias de madeira: Área 9
m2 (4 baias)
-Baias de ferro: Área 9 m2 (2
baias)
-Baú: 1
-Barraca: 1
-Bota de Borracha: 1 (n° 42)
-Cabrestos (vacas): 28
-Cabo de Cabresto (vacas):
22
-Cabrestos (ovinos): 6
-Cabo de Cabresto (ovinos):
6
-Cama tatu: 2
-Carriola: 1
-Cesto de lixo: 2
-Cocho Plástico: 9
(Pequenos)
-Cochos para água com boia:
12
-Cocho Trenó Coberto: 1
-Cocho Móvel (concreto): 1
-Cocho Plástico Pequeno: 9
-Moinho: 1
-Jogo de peneiras: 3
-Misturador vertical: 1
Um barracão de alvenaria
(composto de sete baias, um
depósito de ração, dois
banheiros, uma sala de
ordenha, uma sala de
armazenamento de leite).
1 carriola.
2 rodos para limpeza do
barracão (raspadeira de
fezes).
2 pás.
10 tambores de 200 litros de
plástico.
1 freezer novo, marca
Metalfrio.
1 tanque de expansão com
capacidade de 200 litros de
leite.
1 armário de ferro com
portas.
1 prateleira de ferro.
1 ordenhadeira com dois
conjuntos de teteira.
1 tambor de leite de 30 litros.
1 cajado para contenção dos
animais.
1 caneca de fundo preto.
2 potes para pré e pósdipping.

327

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF

29

Ovinocultura

Medicina
veterinária/
Agronomia

2002

30

Clínica-Escola de
Psicologia e de
Pesquisa
Aplicada

Psicologia

2001

1 raquete para teste de CMT.
1 coador de leite.
1 balde para ordenha de 5
litros.
1 chuveiro de 110 volts.
2 cochos de madeira.
Um barracão de alvenaria
(composto de onze
repartições).
Uma carriola.
Um tambor de 200 litros de
plástico.
9 cochos de madeira.
1 tosquiadeira
1 divã
1 quadro / 2 telas
1 mesinha
1 Maca
1 flor
1 quadro / 2 telas
1 flor
1 caixa de lenço
1 mesinha
1 cesto de lixo
1 mesinha
1 estatua
1 quadro / 3 telas
2 poltronas
1 mesinha
1 flor
1 quadro / 3 telas
1 caixinha de lenço
1 poltrona
1 sofá de 3 lugares
1 mesinha
1 vaso grande
1 quadro / 3 telas
2 poltronas
1 mesinha
1 quadro
1 lousa
1 lousa
1 quadro
1 flor
1 mesinha
1 caixinha de lenço
10 poltronas
1 mesinha
1 caixinha de lenço
1 lousa
1 quadro
8 relógios
1 quadro
4 estantes de ferro
1 armário grande com 4
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portas e 12 gavetas (1 porta
faltando)
2 Poltronas
1 quadro verde grande
3 telas
1 caixa de areia
1 casinha de boneca de
madeira
1 armário grande com 4
portas e 12 gavetas
2 Poltronas
1 quadro verde grande
2 telas
1 caixa de areia
10 mesas de Aplicação de
Testes (3 faltando presilhas)
10 cadeiras para alunos
brancas
1 mesas com duas cadeiras
para professores
1 lousa verde
13 carteiras
1 quadro branco
1 ar condicionado
10 cadeiras brancas
1 ar condicionado
10 cadeiras brancas
12 carteiras
1 quadro de flip chart
1 quadro verde
1 cadeira e 1 mesa para o
professor
1 mesa
6 cadeiras
4 banquinhos
1 pia
1 armário
2 tear manual
36 telas já pintada (dentro do
armário)
91 telas já pintada (na
prateleira)
2 cavaletes
28 telas já pintadas
(espalhadas pela parede)
1 porta papel de parede
1 estante de ferro
1 geladeira (Consul)
1 armário bege
1 mesa oval
6 cadeiras
1 sofá com 3 lugares
16 armários
1 quadro Leonardo da Vinci
1 porta copos

329

Sociedade Cultural e Educacional de Garça
Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF
2 quadros de avisos
1 mesa pequena quadrada
1 garrafa de café
2 sofás brancos de 3 lugares
2 sofás brancos de 2 lugares
1 bebedouro
1 porta copos
2 plantas
2 extintores de incêndio
7 almofadas
1 mesa quadrada de vidro
3 vasos pequenos de flores
artificiais
2 quadros
1 porta revista de metal
7 pufes
12 placas de formandos
1 pedestal de pedra com
estatua de pedra
1 ar-condicionado
1 mesa com 2 gavetas
1 mesa de computador
1 mesa pequena quadrada
1 computador
1 telefone fixo
1 telefone celular
1 maquininha de cartão
2 portas canetas
1 armário cinza
1 rádio
2 cadeiras
1 mesa de centro (madeira)
1 relógio de parede
1 furador de papel
1 plastificadora de papel
1 guarda-roupa de madeira
5 arquivos de aço com 4
gavetas cada
1 claviculário
4 arquivos de aço com 4
gavetas
1 sofá de 3 lugares
1 sofá de 2 lugares
1 escrivaninha de madeira
2 portas canetas
8 ventiladores
2 cadeiras comum
1 cadeira com braço
1 quadro de flores
15 telas espalhadas pelo
corredor
1 iluminaria de Sol
3 plantas artificiais
1 extintor de incêndio de
água
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31

Brinquedoteca

Pedagogia

1999

32

Laboratório de
microscopia,
citologia,
histologia e
biologia celular

Agronomia,
medicina
veterinária, eng.
Florestal,
enfermagem e
farmácia

2021

33

Laboratório de
cultivo protegido

Agronomia

2014

34

Salas de Aula

Todos os cursos

35

Nutic

Todos os cursos

2007

4 espelhos
4 pias
1 banheiro para cadeirante
21 cestos de lixo
1 porta papel
1 porta sabonete
1 cesto de lixo
3 estantes brancas de
plástico
1 mesa infantil de ferro com 2
cadeiras
2 mesas infantis de madeira
com 2 cadeiras cada
1 estante fixa de ferro
6 cestos para brinquedo
3 estantes organizadoras de
plástico
7 almofadas
1 lousinha
Luzes
Ventilador
5 Bancada para microscópio
(2,77m x 63 cm x 95 cm)
01 Cadeira almofadada
01 Cadeira de plástico
01 Estante de computador
(88 cm x 69 cm x 1,40m)
01 Mesa de escritório (1,29m
x 64 cm x 77 cm)
20 Microscópios
01 Mural grande (1,03m x
1,88m)
01 Televisão 42” LG
29 Banquetas
20 contadores de células
1 casa de cultivo protegido
hidropônica
1 casa de cultivo protegido
em vaso
1 casa de cultivo protegido
1 casa de bomba
1 casa de vegetação
Todas as salas possuem
cadeiras para os discentes,
mesa e cadeira para o
docente. Projeto Florescer
(Puff, flor e revistas em todas
as salas)
16 Datashow
12 Caixa de Som
4 Computador
2 Mesa
1 Cadeira
20 Extensões
10 Cabos de usb
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100 Cabos ac
1 Jogo de ferramenta
1 Ferro de solda
3 impressoras
1 emplastificadora
15 placas mãe
10 estabilizadores
5 nobreaks
20 mouses
20 teclados

35

Área de eventos

Todos os cursos

2021

36

Estúdio

Todos os cursos

2021

37

Prédio TécnicoAdministrativo
NUVEST

Todos os cursos

2021

38

Coordenação de
Direito

Direito

2011

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa

39

Coordenação de
Psicologia

Psicologia

2001

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa

40

Coordenação de
Pedagogia

Pedagogia

Coordenação de
Agronomia

Agronomia

41

1999

1989

Projetor 1
Telão 1
Caixa de Som 4
Mesa de Som 1
Cadeira 300
Chroma Key
Isolamento acústico
Iluminação
1 Câmera
31 Computadores
3 Servidores
11 ares condicionados
6 Impressoras
1 Televisão
1 frigobar
10 ventiladores
13 Telefones
80 Cadeiras
25 Armários
25 Gaveteiros
24 Arquivos
2 Armários grandes
1 Sofá
3 Guarda Volumes
2 Bebedouros
2 Plastificadoras
3 Bancos
1 Cadeira de rodas

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa
1 Computador
3 Cadeiras
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1 Mesa
42

Coordenação de
Engenharia
Florestal

Engenharia
Florestal

1989

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa

43

Coordenação de
Medicina
Veterinária
Coordenação de
Enfermagem

Medicina
Veterinária

2000

Enfermagem

2015

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa
1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa

47

Coordenação de
Farmácia

Farmácia

2021

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa

48

Faef júnior

Todos o cursos

2000

1 Computador
3 Cadeiras
1 Mesa
1 Impressora
2 armários
1 Mesa de reunião
10 cadeiras

49

Farmacotécnica

Farmácia

2021

05 proveta de 50ml
05 Proveta de 100ml
05 Proveta de 500ml
05 Provetas de 1000ml
04 Picnômetro
05 Erlenmeyer 50ml
05 Erlenmeyer 250ml
10 Béquer 250ml
01 Béquer 2000ml
02 Béquer 1000ml
05 Béquer 500ml
10 Béquer 100ml
05 Balão Volumétrico 1000ml
05 Balão Volumétrico 250ml
05 Balão Volumétrico 100ml
05 balão volumétrico de 500ml
05 balão volumétrico de 50ml
05 espátula
01 Chapa aquecedora
01 Manta aquecedora
01 Ponto de fusão
01 Estufa
01 Osmose + barrilete
09 gral + pistilo
05 Cumbuca inox
07 Funil
01 Viscosímetro manual
01 viscosímetro digital
04 Termômetros
02 Balança semianalítica
03 Cabine de exaustão
01 Kit peneira tamise
05 Potes de cápsula

46
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02 pote de gaze
02 Pote de algodão
04 Encapsuladeira
02 Termoigrômetro
02 Mesa anti-vibratória
11 Vidro de relógio
01 Geladeira

Tabela 1. Infraestrutura da FAEF.
Todos os setores do departamento administrativo são informatizados, bem como
a sala dos professores, as salas de coordenação, os núcleos e os gabinetes dos
docentes em tempo integral. A IES possui equipamentos de data show e som que
dinamizam a metodologia das aulas, em quantidade suficiente para realização das
atividades. É disponibilizado aos docentes por meio de um requerimento protocolado na
secretaria e deferido pelo coordenador de cada curso, para reserva dos equipamentos
que planeja utilizar, de forma que quando este chega para realizar suas atividades de
ensino, o laboratório de informática já está reservado, e/ou os equipamentos estão
disponibilizados e organizados contribuindo para o sucesso da aula. Nas salas de aula
estão instalados equipamentos e recursos tecnológicos que dão suporte as atividades
de ensino. O Salão de eventos Anfiteatro está equipado com recursos áudio, vídeo e
amplificação de som, tendo em vista a realização de eventos científicos, culturais e
extensionistas.

A IES conta com um Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
(NUTIC), que é responsável pela manutenção preventiva e corretiva dessa infraestrutura
com corpo técnico especializado. Tal núcleo recebeu um tópico individual neste plano,
encontrado adiante.

Desta forma, este plano abrange os seguintes componentes de Tecnologia da
Informação:
• Infraestrutura
• Hardware
• Softwares acadêmicos
• Equipamentos de rede
• Sistemas Operacionais (Moodle, WAE)
• Comunicações
• Pessoas (responsáveis pelos serviços)

3.1. Google Classroom
A FAEF optou por ter como mediador do seu processo de ensino-aprendizagem
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o Google Classroom, que é um ambiente virtual de aprendizagem livre. O Google
Classroom é um serviço feito especialmente para professores e alunos. A ferramenta
faz uso do serviço de armazenamento em nuvem Google Drive, a fim de que possam
facilitar a relação entre os estudantes, os professores e os deveres de casa.
Com o Goolge Classroom utilizamos outros softwares que auxiliam a promoção
da aprendizagem e que vai se construindo como uma nova "onda pedagógica", a
educação na conectividade, ou educação conectiva, que se baseia principalmente na
interação de pessoas através de redes. Utilizamos, também o Facebook para isso,
criando uma comunidade virtual para alunos e alunas da FAEF, ambiente no qual a
presença se destaca e a interação é rápida e eficaz, principalmente para que se tirem
dúvidas ou apresentem alguma dificuldade para que seja saneada.

4. PLANO DE EXPANSÃO
Diante da necessidade da constante atualização tecnológica e estrutural, bem
como no intuito de proporcionar melhor qualidade de ensino, a FAEF se expande com
investimentos semestrais em equipamentos de informática, audiovisuais e nos
laboratórios específicos, baseadas no orçamento corporativo para investimentos que
será descrito em tópico adiante. O período de revisões acontece nos meses de janeiro
e julho, acompanhando o início dos períodos letivos semestrais.
Primeiramente, serão apresentados em tópicos os laboratórios relacionados
diretamente com IES, seguidos de uma abordagem ampla institucional, com os
laboratórios e respectivos números de equipamentos previstos até o fim do ano de 2023,
descritos na tabela 2.

4.1. Expansão dos Laboratórios de Informática
No Laboratório de Informática estão instalados programas gerais e específicos
para cada curso. Para o Curso de Engenharia Florestal e Agronomia os computadores
possuem os programas AutoCad 2018, QGIS 3.0, ARAQUÁ 1.02, GOOGLE EARTH
PRO e SISVAR 5.6. Para o Curso de Administração e Ciências Contábeis estão
instalados os programas CONTMATIC PHOENIX nos módulos GESCON, FOLHA e
CONTÁBIL. Todas máquinas são equipadas com Windows 10 PRO e pacote OFFICE
2016 completo.
O Laboratório de Informática está localizado no bloco XVI sala 01 e contém 40
computadores.
A expansão dos laboratórios está prevista de acordo com a demanda dos cursos.
Para o ano de 2022 já estão instaladas 40 novas máquinas com todos os programas
necessários para uso. Para 2023 prevê-se a aquisição de uma lousa digital.
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A ampliação e melhoria da rede tecnológica de informática e comunicação da
FAEF levará em conta a demanda apresentada face à abertura de novas turmas dos
cursos existentes e daqueles a serem criados. A expansão prevê investimentos em
equipamentos, programas e tecnologias educacionais informatizadas, seguindo a
dinâmica da matemática do aumento de alunos conforme este aumento de turmas e
cursos.
4.2. Plano de Ampliação da Internet
A FAEF conta com cobertura total de internet de alta velocidade Wifi em todo o
Campus disponível para docentes e discentes. Conta ainda com Servidores robustos
para manter o sistema e todo o tráfego de dados.
4.3. Expansão de Hardware e Software
A expansão da infraestrutura de tecnologia está prevista no PDI (Plano de
Desenvolvimento Institucional) da FAEF.
Após aprovação pela direção acadêmica da FAEF, a necessidade de expansão
deve ser encaminhada ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
(NUTIC), que, por sua
vez definirá as configurações de hardwares e softwares necessárias, bem como
o projeto de implantação, encaminhará a direção financeira.
A FAEF utiliza o software WAE, que contribui nas atividades de gestão
acadêmica. Este permite o envio de mensagens entre alunos e professores, o protocolo
de material didático, o controle de notas e faltas, a programação de aulas e conteúdo, o
acompanhamento da situação financeira do aluno, entre outros serviços. Este software
se estende também à secretaria, o que permite a sistematização de todas as
informações decorrentes da rotina acadêmica. Na biblioteca, também todos os registros
de compra, empréstimo e retorno de obras são sistematizados. No financeiro o software
permite a emissão de boletos para que o aluno possa quitar seus compromissos
financeiros. O professor poderá efetuar o registro do diário pelo sistema, disponibilizar
material, enviar e receber mensagens dos alunos, cadastrar plano de ensino e
cronograma de aulas, dentre outras. Todos os materiais referentes ao conteúdo das
aulas são disponibilizados aos alunos com antecedência às aulas para que os alunos
conheçam o assunto a ser estudado antes das aulas acontecerem e possam dessa
forma participar, interagir, expressar melhor o que sabem e consequentemente,
aprender de maneira efetiva e significativa.
4.4. Expansão dos Laboratórios da FAEF
A relação da expansão dos laboratórios da FAEF e seus respectivos
equipamentos são apresentados na tabela 2:
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Cronograma
N°

NOME

01

02

03

04

05

Laboratório de
solos, nutrição
vegetal e
Bromatologuia
Laboratório
Fitopatologia/
Microbiologia
Minhocultura e
compostagem

Laboratório de
Sementes,
morfologia
taxonomia e
sistemática
vegetal
Laboratório de
química,
bioquímica e
farmacologia

06
Laboratório de
Construções
Rurais

07
Laboratório
Topografia e
Desenho Técnico

08

Laboratório De
Mecanização

CURSO

Agronomia,
Engenharia
Florestal e
Medicina
veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal
Agronomia,
Engenharia
Florestal e
Medicina
veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária
Farmácia e
Enfermagem

Agronomia
Engenharia
Florestal

INÍCIO
DE
USO

2018

EXPANSÃO

2023

1 espectrômetro
de absorção
atômica

2023

1 B.O.C com
controle de luz

20
19

20
20

20
21

20
22

2015
*

1989

1 câmara seca
1 jogo de
peneiras

2021

1 computador e
impressora
1 destilador de
moléculas
pesadas
1 Determinador
de gordura
1 destilador de
N

1989

Uma nova sala
para teste de
materiais

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Agronomia
Engenharia

1989

1 RTK
1 drone
phantom 4 pro
1 lousa
interativa
1 chave
pneumática
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Agrícola /
Laboratório De
Irrigação E
Drenagem

Florestal

Laboratório de
práticas de
educação
ambiental
Laboratório De
Tecnologia De
Produtos De
Origem Vegetal

Todos

2012

1 ampliação da
sala de
recreação

Agronomia
Engenharia
Florestal
Farmácia

2021

11

Laboratório De
Produtos De
Origem Animal
(Laticínio)

Agronomia
Medicina
Veterinária
Farmácia

2021

12

Laboratório De
Tecnologia Da
Madeira
Laboratório de
informática
(CPD)
Hospital
Veterinário de
Pequenos
Animais
Hospital de
Grandes
Animais
Laboratório de
Microbiologia,
Parasitologia e
fitopatologias

Engenharia
Florestal

1989

1 tacho a vacu
1 ampliação do
laboratório
Mudança do
prédio antigo
para o novo
com uma área
construída de
205m² com toda
infraestrutura
necessária
respeitando as
normas técnicas
1 tanque de
2000 litros
1 sala de
maturação
climatizada
Conjunto de
equipamento de
marcenaria

Todos os
cursos

1998

Medicina
veterinária

2003

Medicina
veterinária

2003

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária
Farmácia e
Enfermagem
Todos os
cursos

2021

09

10

13

14

15

16

17

Biblioteca

1mine pivô
central
1 sala para
irrigação

1 lousa
interativa
1 ultrassom
com counter
Construção de 8
baias

*

2021

*
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18

campo
horticultura/plant
as medicinais

19
Laboratório de
Práticas

Agronomia e
Farmácia

2021

Enfermagem e
farmácia

2021

1 tratorito

*
Profissionais em
enfermagem /
primeiro
socorros
20
Estação
climatologia
21
22

23
24
25

Laboratório de
Patologia Clínica
Entomologia,
proteção
florestal e
Zoologia

Laboratório de
Patologia
Anatomia
veterinária
Anatomia
humana

26

Haras

27

Central de
Treinamento e
Bem Estar
Animal FAEF
Fábrica de
Rações
Caprinocultura

28
29

30

31

32
33

Ovinocultura

Clínica-Escola
de Psicologia e
de Pesquisa
Aplicada
Brinquedoteca
Laboratório de
microscopia,
citologia,

Agronomia
Engenharia
Florestal

2006

Medicina
Veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária
e Enfermagem
Medicina
veterinária
Medicina
veterinária
Enfermagem/
Psicologia/far
mácia
Medicina
veterinária
Medicina
veterinária

2000

Medicina
veterinária
Medicina
veterinária/
Agronomia
Medicina
veterinária/
Agronomia
Psicologia

2001

1 sala própria
1 câmara de
congelamento

2021
*

2000
2000

*
*

2021
*
2000

Ampliação dos
piquetes

2000
Fechamento do
barracão
1 peletizadora
de ração

2002
*
2002
*
2001
*

Pedagogia

1999

Agronomia
Engenharia
Florestal

2021

Renovação dos
brinquedos
1 Lousa
interativa
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histologia e
biologia celular

34
35

Laboratório de
cultivo protegido
Salas de Aula

36

Nutic

37

Ampliação da
área de eventos

38

Prédio
TécnicoAdminist
rativo
NUVEST

39

49

Coordenação de
Direito
Coordenação de
Psicologia
Coordenação de
Pedagogia
Coordenação de
Agronomia
Coordenação de
Engenharia
Florestal
Coordenação de
Medicina
Veterinária
Coordenação de
Administração
Coordenação de
Ciências
Contábeis
Coordenação de
Enfermagem
Coordenação de
Farmácia
Faef júnior

50

Farmacotécnica

40
41
42
43

44

45
46

47
48

Medicina
Veterinária
Farmácia e
Enfermagem
Agronomia/Far
mácia
Todos os
cursos
Todos os
cursos
Todos os
cursos

2021

*
2007
2007

Vestibular
Secretaria
Tesouraria
Sala dos
Professores
Direito

2015/2

Psicologia

2001

Ampliação da
sala
Construção no
Campo
Acropole

*

2011

Pedagogia
Agronomia

2 estufas de
8x16

1999
1989

Engenharia
Florestal

1989

Medicina
Veterinária

2000

Administração

1998

Ciências
Contábeis

1998

Enfermagem

2015

Farmácia

2021

Todos os
cursos
Farmácia

2000

*
*
*
*
*

*
*
*

2021

*
*
Máquina de
fotocopia
Ampliação do
laboratório
Controle de
qualidade
Laboratório de
fitoterápicos
Laboratório

Tabela 2. Relação da expansão dos laboratórios da FAEF e seus respectivos
equipamentos previstos até 2023.
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5. PLANO DE ATUALIZAÇÃO
A FAEF se mantém atualizada em tecnologia com investimentos semestrais em
equipamentos de informática, audiovisuais e nos laboratórios específicos. Estas
revisões são baseadas no orçamento corporativo para investimentos, que será descrito
em tópico adiante. As revisões acontecem nos meses de janeiro e julho, acompanhando
o início dos períodos letivos semestrais.
Primeiramente, será apresentado em tópico separado o laboratório de
informática, seguido de uma abordagem ampla institucional, com os laboratórios e
respectivos números de equipamentos previstos até o fim do ano de 2023, descritos na
tabela 3.

5.1. Atualização dos Laboratórios de Informática
No Laboratório de Informática estão instalados programas gerais e específicos
para cada curso. Para o Curso de Engenharia Florestal e Agronomia os computadores
possuem os programas AutoCad 2022, QGIS 3.0, ARAQUÁ 1.02, GOOGLE EARTH
PRO e SISVAR 5.6. Para o Curso de Administração e Ciências Contábeis estão
instalados os programas CONTMATIC PHOENIX nos módulos GESCON, FOLHA e
CONTÁBIL. Para os cursos de farmácia e enfermagem os computadores possuem os
programas Atena Hub e EPS Farmácia Todas máquinas são equipadas com Windows
10 PRO e pacote OFFICE 2016 completo.
A expansão dos laboratórios está prevista de acordo com a demanda dos
cursos. No ano de 2019 foram substituída 30 novas máquinas com todos os programas
necessários para uso. Para 2023 prevê-se 50 novas máquinas e para 2023 mais 25,
para atender tal aumento de usuários.
A ampliação e melhoria da rede tecnológica de informática e comunicação da
FAEF levará em conta a demanda apresentada face à abertura de novas turmas dos
cursos existentes e daqueles a serem criados. A expansão prevê investimentos em
equipamentos, programas e tecnologias educacionais informatizadas, seguindo a
dinâmica da matemática do aumento de alunos conforme este aumento de turmas e
cursos.

5.2. Atualização dos Laboratórios da FAEF
A relação da atualização dos laboratórios da FAEF é apresentada na tabela 3:
N°

NOME

CURSO

INÍCIO
DE
USO

ATUALIZAÇÃO
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01

Laboratório de
solos, nutrição
vegetal e
Bromatologuia

Agronomia,
Engenharia
Florestal e
Medicina
veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal
Enfermagem
Farmácia
Medicina
Veterinária
Medicina
veterinária

1989

02

Laboratório
Fitopatologia/
Microbiologia/Par
asitologia

Agronomia
Engenharia
Florestal
Farmácia

2021

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária
Enfermagem
Farmácia
Agronomia
Engenharia
Florestal

2021

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Laboratório De
Mecanização
Agrícola /

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Laboratório De
Irrigação E
Drenagem
Laboratório de
práticas de
educação
ambiental

Todos

2012

03

Minhocultura e
compostagem

04

Laboratório de
Sementes,
morfologia
taxonomia e
sistemática
vegetal
Farmacobotânica
Laboratório de
química,
bioquímica,
farmacologia e
Farmacobotânica

05

06
Laboratório De
Construções Rurais

07
Laboratório
Topografia e
Desenho Técnico

08

09

Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.

2021
Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.
2011

Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.
Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.

Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.
1989

Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.
Atualização da versão do GPS
Atualização da versão do Software
estação total, e de softwares e
hardwares dos Computadores

Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
de métodos.
Atualização, em caso de
necessidade de novos
equipamentos e materiais para
acompanhas possíveis mudanças
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de métodos.
10

11

12

13

14

15
16

17

18

Laboratório De
Tecnologia De
Produtos De
Origem Vegetal
Laboratório De
Produtos De
Origem Animal
(Laticínio)
Laboratório De
Tecnologia Da
Madeira
Laboratório de
informática (CPD)

Agronomia
Engenharia
Florestal
Farmácia
Agronomia
Medicina
Veterinária
Farmácia
Engenharia
Florestal

2021

Todos os
cursos

2021

Hospital
Veterinário de
Pequenos
Animais
Hospital de
Grandes Animais
Anatomia
Humana

Medicina
veterinária

2003

Medicina
veterinária
Psicologia,
Enfermagem
e Farmácia

2003

Biblioteca

Todos os
cursos

2007

Agronomia e
Farmácia

2021

Enfermagem
e Farmácia

2021

campo
horticultura/planta
s medicinais

19
Laboratório de
Práticas
Profissionais em
enfermagem e
primeiro socorros
20

21
22

2021

Atualização dos equipamentos
para elaboração de novos
produtos.
Atualização dos equipamentos
para elaboração de novos
produtos.

1989
*
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
*

2021

*
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Revitalizar, recuperar e atualizar os
bancos germoplasma das plantas
lá cultivadas

Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® do
Computadores

Agronomia
Engenharia
Florestal

2006

Estação
climatologia
Laboratório de
Patologia Clínica
Laboratório de
Entomologia,
Proteção vegetal

Medicina
Veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal

2000

*

*

1989
*
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e Zoologia

23
24
25
26

Laboratório de
Patologia
Anatomia
Veterinária
Haras

28

Central de
Treinamento e
Bem Estar Animal
FAEF
Fábrica de
Rações
Caprinocultura

29

Ovinocultura

27

30

Medicina
Veterinária e
Enfermagem
Medicina
veterinária
Medicina
veterinária
Medicina
veterinária
Medicina
veterinária

2000
2000
2000

Medicina
veterinária
Medicina
veterinária/
Agronomia

2001

Medicina
veterinária/
Agronomia
Psicologia

2002

Pedagogia
Farmácia,
Enfermagem,
Med.
Veterinária,
Agronomia
Agronomia

1999
2021

2002

*
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® do
Computadores
*

35

Nutic

Todos os
cursos

2007

36

Área de eventos

Todos os
cursos

2021

37

Prédio
TécnicoAdministr
ativo
NUVEST
Coordenação de
Direito

Todos os
cursos

2021

Direito

2011

38

*

*

34

33

*

2000

Clínica-Escola de
Psicologia e de
Pesquisa
Aplicada
Brinquedoteca
Laboratório de
microscopia,
citologia,
histologia e
biologia celular
Laboratório de
cultivo protegido
Salas de Aula

31
32

*

2001

Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® do
Computadores
*
Atualização da versão de
softwares e hardwares

2014

Todos os
cursos

*
Atualização dos equipamentos
para acompanhar a evolução
tecnológica.
Atualização dos equipamentos
para acompanhar a evolução
tecnológica.
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização dos equipamentos
para acompanhar a evolução
tecnológica.
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
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39

Coordenação de
Psicologia

Psicologia

2001

40

Coordenação de
Pedagogia

Pedagogia

41

Coordenação de
Agronomia

Agronomia

1989

42

Coordenação de
Engenharia
Florestal

Engenharia
Florestal

1989

43

Coordenação de
Medicina
Veterinária

Medicina
Veterinária

2000

44

Coordenação de
Administração

Administraçã
o

1998

45

Coordenação de
Ciências
Contábeis

Ciências
Contábeis

1998

46

Coordenação de
Enfermagem

Enfermagem

2015

47

Coordenação de
Farmácia

1999

2021
Farmácia

48

Faef júnior

Todos o
cursos

2000

49

Farmacotécnica

Farmácia

2021

Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
Atualização da versão de
softwares e hardwares e de
pacotes como o Office® dos
Computadores
*

Tabela 3. Relação da atualização dos laboratórios da FAEF.* = Laboratório não
necessita de atualização.

6. NUTIC
A Faculdade de Ensino Superior E Formação Integral , FAEF, ressalta no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) a suma relevância do Núcleo de Tecnologia da
Informação e Comunicação voltado para a Educação de qualidade (NUTIC). No que se
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trata a Estrutura Organizacional NUTIC, tal núcleo é, atualmente, vinculado à Unidade
Responsável pela Gestão , que, por sua vez, é subordinado à Direção; a FAEF tem
como órgão deliberativo máximo o Conselho Superior. Para retratar a posição do NUTIC
no contexto organizacional do Ensino à Distância, foi esquematizado o organograma
apresentado na Figura 1, na qual destaca-se tal núcleo visualmente:

Figura 1. Organograma da Estrutura Organizacional Regimental da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral (FAEF).

O Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NUTIC), passam por
uma capacitação semestral sobre atualização e manutenção de todos os equipamentos
e infraestrutura dos cursos.
6.1. Plano de Expansão e Atualização de Pessoal
As ações estabelecidas no que se refere à expansão de pessoal serão voltadas
ao desenvolvimento de competências técnicas em TIC, e em capacitar os servidores no
desempenho necessário à execução dos recursos a serem executados para a prática
do ensino integral.
Quanto ao treinamento dos servidores técnico-administrativos nas diversas
competências e setores, pretende-se implementar, semestralmente, capacitações que
proporcionem atualização de todo o sistema tecnológico de equipamentos e programas,
envolvidos no atendimento ao docente e discente.
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7. PLANO DE MANUTENÇÃO
O NUTIC da FAEF possui uma equipe de técnicos e monitores de laboratórios,
Essa equipe é responsável por manter a infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação em condições perfeitas de uso, oferecendo suporte, manutenção
preventiva e manutenção corretiva.
Diante disto, a necessidade de manutenção ocorre mediante revisão de
relatórios apresentados pelos coordenadores de todos os cursos, ao fim de cada
semestre letivo; o grupo responsável por tal revisão será uma comissão específica,
denominada Comissão de Manutenção e Atualização de Equipamentos (CAME), que
será composto pelos membros do NUTIC, coordenador do NUTIC, e o Tecg.º Luis
Guilherme Monici de Benigni, juntamente com o docente Profº. Msc. Augusto Gabriel
Claro de Melo. As revisões acontecem nos meses de Janeiro e Julho, acompanhando
o início dos períodos letivos semestrais.
As manutenções corretivas serão realizadas através das ocorrências
identificadas na manutenção preventiva. Além disto, também podem ser solicitadas
pelos usuários diretamente ao NUTIC. O suporte e manutenção dos equipamentos
obedecerão ao Programa de Manutenção:

7.1. Manutenção Permanente:
Realizada pela equipe do NUTIC da FAEF. Consiste na verificação diária do
funcionamento normal de todos os computadores, antes do início de utilização.

7.2. Manutenção Preventiva:
Realizada semanalmente pela equipe do NUTIC, onde é realizada a verificação
das conexões e estado geral dos equipamentos.

7.3. Manutenção Corretiva (interna):
Realizada pelos técnicos da FAEF. Consiste na solução dos problemas
detectados na manutenção permanente e preventiva.

7.4. Manutenção Corretiva (externa):
Realizada por empresa de suporte externa. Consiste na solução dos problemas
detectados na manutenção permanente e preventiva, não solucionados pela
manutenção corretiva interna. Realiza manutenção e/ou troca de componentes. As
manutenções externas são realizadas por empresas contratadas pelo NUTIC.

7.5. Manutenção dos Laboratórios da FAEF
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A manutenção dos equipamentos que compõem cada laboratório é descrita na
tabela 4, a seguir:
N°

NOME

CURSO

INÍCIO
DE
USO
1989

01

Laboratório de
solos, nutrição
vegetal e
Bromatologuia

02

Laboratório
Fitopatologia/
Microbiologia

Agronomia,
Engenharia
Florestal e
Medicina
veterinária
Agronomia
Engenharia
Florestal

03

Minhocultura e
compostagem

Medicina
veterinária

2011

04

Laboratório de
Sementes,
morfologia
taxonomia e
sistemática
vegetal
Laboratório de
química,
bioquímica e
farmacologia

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

05

06

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária e
Enfermagem
Agronomia
Engenharia
Laboratório De
Construções Rurais, Florestal

07

09

Manutenção ou substituição de
equipamentos com mal
funcionamento e equipamentos
defasados. Limpeza
Manutenção ou substituição de
equipamentos com mal
funcionamento e equipamentos
defasados. Limpeza
Manutenção ou substituição de
equipamentos com mal
funcionamento e equipamentos
defasados. Limpeza
Manutenção ou substituição de
equipamentos com mal
funcionamento e equipamentos
defasados. Limpeza

1989

Manutenção ou substituição de
equipamentos com mal
funcionamento e equipamentos
defasados. Limpeza

1989

Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mal funcionamento e
equipamentos defasados.Limpeza.
Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.
Limpeza

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Laboratório De
Mecanização
Agrícola /

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

Laboratório De
Irrigação E
Drenagem
Laboratório de
práticas de
educação
ambiental

Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.
Limpeza

Todos

2012

Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.

Laboratório
Topografia e
Desenho Técnico

08

1989

MANUTENÇÃO
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10

Laboratório De
Tecnologia De
Produtos De
Origem Vegetal

Agronomia
Engenharia
Florestal

1989

11

Laboratório De
Produtos De
Origem Animal
(Laticínio)

Agronomia
Medicina
Veterinária

2000

12

Laboratório De
Tecnologia Da
Madeira

Engenharia
Florestal

1989

13

Laboratório de
informática (CPD)

Todos os
cursos

1998

14

Hospital
Veterinário de
Pequenos
Animais

Medicina
veterinária

2003

15

Hospital de
Grandes Animais

Medicina
veterinária

2003

16

Laboratório de
Microbiologia e
fitopatologias

1989

17

Biblioteca

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária e
Enfermagem
Todos os
cursos

18

campo
horticultura

Agronomia

1990

Enfermagem

2018

19
Laboratório de
Semiologia e
Suporte Básico
de Vida

2007

Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Reparo e manutenção das
máquinas e das mesas.
Substituição de telas e rodos.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Reparo e manutenção das
máquinas e das mesas.
Substituição de telas e rodos.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
malu funcionamento.Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.
Limpeza do laboratório e dos
computadores.
Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.
Limpeza do laboratório e dos
computadores.
Manutenção de lâmpadas
Reparo ou substituição de
equipamentos quebrados ou com
mau funcionamento.
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza

Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados.Limpeza
*
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
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20

Agronomia
Engenharia
Florestal

2006

Estação
climatologia

Manutenção da estação,
verificação e controle.

21

Laboratório de
Patologia Clínica

Medicina
Veterinária

2000

22

Laboratório de
Parasitologia,
Entomologia e
Zoologia

1989

23

Laboratório de
Patologia

Agronomia
Engenharia
Florestal
Medicina
Veterinária e
Enfermagem
Medicina
veterinária

Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza

24

Anatomia

2000

25

Haras

Medicina
veterinária/
Enfermagem/
Psicologia
Medicina
veterinária

26

Medicina
veterinária

2000

29

Ovinocultura

30

Clínica-Escola de
Psicologia e de
Pesquisa
Aplicada

Medicina
veterinária
Medicina
veterinária/
Agronomia
Medicina
veterinária/
Agronomia
Psicologia

2001

28

Central de
Treinamento e
Bem Estar Animal
FAEF
Fábrica de
Rações
Caprinocultura

31

Brinquedoteca

Pedagogia

1999

32

Agronomia

2014

34

Laboratório de
microscopia
, citologia,
histologia e
biologia celular
Laboratório de
cultivo protegido
Salas de Aula

35

Nutic

Todos os
cursos
Todos os

2007

27

33

2000

2000

2002

Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores.
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Limpeza

Manutenção de lâmpadas
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Limpeza

2002

Manutenção de lâmpadas
Limpeza

2001

Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Limpeza, manutenção dos
computadores: mouse, monitores,
CPU’s, teclados e cabos
Manutenção de lâmpadas
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Limpeza
Manutenção de lâmpadas
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cursos

36

Prédio
TécnicoAdministr
ativo
NUVEST

Todos os
cursos

2021

37

Coordenação de
Direito

Direito

2011

38

Coordenação de
Psicologia

Psicologia

2001

39

Coordenação de
Pedagogia

Pedagogia

40

Coordenação de
Agronomia

Agronomia

1989

41

Coordenação de
Engenharia
Florestal

Engenharia
Florestal

1989

42

Coordenação de
Medicina
Veterinária

Medicina
Veterinária

2000

1999

Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
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43

Coordenação de
Administração

Administraçã
o

1998

44

Coordenação de
Ciências
Contábeis

Ciências
Contábeis

1998

45

Coordenação de
Enfermagem

Enfermagem

2015

46

Coordenação de
Farmácia

Farmácia

2021

47

Faef júnior

Todos o
cursos

2000

48

Farmacotécnica

Farmácia

2021

Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Manutenção de lâmpadas
Manutenção dos computadores:
mouse, monitores, CPU’s, teclados
e cabos. Manutenção ou
substituição de equipamentos com
mau funcionamento e
equipamentos defasados. Limpeza
Atualização, manutenção, limpeza
e inspeção dos equipamentos

Tabela 4. Manutenção dos equipamentos que compõem cada laboratório da FAEF.
8. ORÇAMENTO

A FAEF direciona até 3% da receita anual para repasse ao orçamento de
equipamentos, estrutura e atualização voltados ao âmbito da tecnologia, informática e
comunicação; porcentagem esta que será dedicada durante toda a vigência do presente
plano, em conformidade com as necessidades do ensino com o passar de seus anos.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A FAEF acredita no planejamento estratégico em geral, e dá a ênfase ao
planejamento estratégico de TI, levando em conta a relevância do NUTIC para o
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desenvolvimento institucional do ensino. Desta forma, a IES tem acompanhado e
participado intensivamente da evolução das orientações dos órgãos superiores, através
do NUTIC, compreendendo que o planejamento é apenas o início do processo de
desenvolvimento institucional, para proporcionar atualização e expansão necessárias
que alavancam o ensino de qualidade.
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